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لللإهمروَو

فيبعيدةقضتثم..البذرةغرستالتي..الطاهرةالروحالى

وما..الأزهارشذاتنسَّمتولاالأوراقيناعةأبصرتفما..الغربةبلاد

.الثمرةحلاوةتذوقت

أبي

وعانت،ضخَتالتيالصابرةالمجاهدة..الفاضلةالمربيةإلى

ا.وتحملت

أمي
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إَخِىلرصّجَصِاَلرَّلمحهِتِج!إِ

ا!كّمَة

كتابعِوجاً،لهيجعلولم،الكتاب0عبدعلىأنزلالذيللهالحمد

الهدايةنورإلىوالجاهليةالجهلظلماتمنالبشريةلِإخراجاللهأنزله

عل!بهاوتفضل،عبادهعلىبهااللهأنعمإلهيةبةًمَألمفكان،والمعرفة

!هوننزَذالعظيماللهوصدق،ومعادهممبدئهمفيزادَهملتكون،خلقه

82(.:الِإسراء1للمؤمنينَ!هوورحمةٌشِفادهوماالفرآنِمنَ

بعدووحدهم،وفرقةشتاتبعدالعربالكريمالقرآنجمعلقد

نفوسُهم،محرابهفيوتآلفت،قُلولُهمبهطَفرت-واختلافتمرق

وتحت،إخواناًظِلهفيفأصبحوا،أمزجتهموتلاقت،طبائعُهموانسجمت

قلوبكمُبينَفأثَفأعدَاءًكُنتمإذعَليكُماللّهِنعمةَ)واذكرُواأحباباًلوائه

.(301:عمرانآلأإخوَانأَ*!بِنعمَتهِفأصبَحتم

قوانينمناحتوىبماوالآخرةالدنيافيالسعادةطريقَلهمرسملقد

وكيَّر،مفاهيمَهموقلب،اتجاهاتِهمفحرَّلَ-وتشريعاتوأنظمة

هامشعلىيعيشونكانوابعدماالشخصيةلهمفأوجد،تصوراتِهم

حضارةأمًةفغدوا،والريادةالسيادةمنومكنهم،الدولةلهمفبنى،الحياة

العباد،ربِّعبوديةإلىالعبادعبوديةمنالبشريةأنقذت-ومعرفةوعلم
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إلىالدنياضيقرمن،الإسلامعدلإلىالأديانجورمنالثاسَوأخرجت

.الآخرةسَعهْ

:سماواتسبعفوقمنقيئرك+وتعالىإيخبعفهلأ،الفهُكلاحريأفكان

.،011:عمرانأآلللناسِ!اخّرجَتافةٍخيرَ!كُنتم

أشرقتجديدةًودعوةًجديداً،فجراًالكريمالقرآنخلقوهكذا

كُلفَاً،وقُلوباً،عُمياًأعيناًففتحت،ومغاربهاالأرضمشارقعلىشمسُها

وبعثِ،والمعرفةالعلمرسالةنشرفيدورهَاوأخذتصمّاً،وآذاناً

الِإنسانية.الحضارة

الخطيرةالمهمةلهذهيصطفِيَأنوجلعزاللهمشيئةُاتتضتولقد

الرسالة،فبفَغومقالِهحالهلسانَالقرآنكانالذيع!يرمحمداًخلقهأكرم

لماوخُكماً،علماًاللهُآتاهمقادةورئى،الأمةونصح،الأمانةوأدى

فيهبماوللرسولللهاستجابواولما،سرائرُهمالِإخلاضمنعليهانطيت

.الرشادوابتغى،الهدايةقصدمنبهايَهتديمناراتبحقفكانوا،حياتهم

يليالتابعينمنجيلَاَهيأأنوجلعرالمولىحكمةمنوكان

سيدنامدرسةفيتربًوالمنامتداداًوكانوا،عليهماللهرضوانالصحابة

أصولُهاوقعدتودؤَنت،عصرهِمفيالعلومُاستقرتجًمِممحمد

أرضَالِإسلامُوجاب،الفتوحاتعهدهمفيوامتدت،وقواعدُها

كانتالتيالأندل!إلىنُورهوامتدالمغربفيفجرهُوبزغَ،المشرِق

،الجديدةللدعوةِأهلُهاواستجاب-المشرِقفيالِإسلاميةللدولةامتداداَ

مجدبة،قاحل!صحراءمنأرضَهمحوَلالذي،الِإسلامرحابَودخلوا

وأساتذةَالعلماءِافذاذأنجَبت،هائلةًطاقةَفغدت،ثزَةخصبةأرضإلى

والِإسلاميةِالعربيةِالعلومميادينمختَلِففينبغواالذينالمعرفة
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والمنهلَالعذبَالموردَ،بحقيعتبر،خالداًتراثاًوقذَموا،والِإنسانية

الإنسانية.الحضارةُمنهاستَقتْالذكط،الصافي

الكريم،بالقرآنالأندلسيونالعلماءُيهتمًأنْالطبيعيومنهذا

اتظمَبه،حياتهموقانونُ،دستورهمهواذْ،فائقةعنايةًبهوبعنوا

مفتاحُإنهبل،معايشهمشؤونوانتظَمت،كلمتُهموتوخَدت،عِقدهم

دراستِهعلىعكَفوا،واهتمامِهبمعنايَتِهمموضعَفكان،ودراساتِهمعلومهِم

والتصانيفَ،التاليفَحولَهفوضعوا،الأندلسفيالاسلامحكمفترةِطوال

وفقَوجزئياتِهاتفصيلاتهافيوتَباينتواتجاهاتِها،أ!ولِهافياتفقتْالتي

فيه.تَقَذَمَالذيفَنَهفيعالمٍككِبراعةِ

أمئالَ،المسلمينالمفسرينخيرة،الزمنيةالحقبةُتلكلناوحملت

عطية،وابن،العربيوابن،/طالبأبيبنومكئيَمخلد،بنبَقئيَ

فيكُتباًلناخلفواالذيِن،حيانوأبي،الكلبيجزيّوابن،والقرطَبي

والدراسة،بالبحثِجديرةَكانت،الاسلاميةالمكتبةُبهازخرتالتفسبير4،

وجل،عزاللهكتابخدمةفيأعمارهمأفنوالأنهم،بالجميلمناعرفاناً

الطريق.علىالسيرفيمناووفاة

وابنَالعربئيابنَ،الأندلسفيبالتفسيراشتهرَممناخترتُوقدهذا

قس!إلىبهاأتقدمُالتي،0هذلرسالتَيموضوعاً،حئانوأباوالقرطبيعطته

)مدرسةعنوانهاوجعلتُ،الدينأصولبكليةالقرآنوعلومالتفسير

يلي:ماالموضوعلهذااختياريفيالسببُوكانالأندل!(فيالتفسير

الأندلسية،والأدبيةاللغويةبالكتبزخرتالِإسلاميةالمكتبةَإنا-

والفقه،والحديثكالتفسير،الإسلاميةالكتبفيندرةذلكويقابل

الإسلاميالتراثمنَالجانبَهذايخيأنكباحثينعلينالزاماًفكان
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منَجزءاًيُعتبرأنهإذ،الأنذلسيونالمفسرونلناتَركهالذيالخالد،

الحياةجوانبجميعَشَملتالتي،المتكاملةِالِإسلاميةِالحضارةِ

والثقافية.العلمية

بصورة،الموضوعهذاالىتطرقمن،الباحثينَمنأجدلمإنني2-

والخصائص.والاتجاهاتالمنهجُحيثمن،متكاملة

تمهيدإلىأقسمهأن،الموضوعهذافيالبحثطبيعةُاقتضتوقد

وخاتمة.أبوابوأربعةِ

التالية:الموضوعاتفيهتناولتُفقدالتمهيذأما

الأندلس.افتتاحعنفوجزةتاريخيةلمحةأ-

تقذُمفيوأثرهاالأندلسحكمعلىتعاقبتالتيالِإسلاميةُالدول2ُ-

العلمية.الناحية

العربية،اللغةعلمُ،الأندلسإلىوالِإسلاميةالعربيةالعلومانتقالي3-

.القراءات،الفقهُ،الحديث

وق!مته،الأندلسفيالتفسيرِعنفيهتحدئتفقد:الأوذالباثأما

:فصولٍثلاثةإلى

وتدوينه،الأندلسفيالتفسيرنشأةعنذِ"تكلمتُ:الأولالفصل

ومراحله.

الأندلسيين،المفسرينأعلاملحياةِفيهترجمت:الثانيالفصل

.موجزةبصورةالتفسيرفيمناهجهمعنوتحدثتُ،ومؤلفاتهم

الأندلسيين،المفسريبنلدىالتفسيرمصادرفيهتناولت:الثالثالفصل

بالمأثور،بالتفسيرالمقصودعنخلالهمنتحدثتُ،بتمهيدوقدمته

التفسيرعنئم،والتابعينالصحابةِمنالمفسرينوأهموأسسه
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اعتمدهاالتيالمصادرَبالتاليوذكرتُ،وقواعدِهشروطهِ،بالرأي

،والقراءات-والحديث-التفسيرمنالأندلسيونالمفسرون

الفقهية.والأحكام،واللغة

عندَالتفسيرمنهجِأَصوللدراسةِخصَّصتُهفقد:الئافيالبابأما

وجهعلىبالدراسةالأصولهذهوتناولتُ،الأندلسيينالمفسرين

:فصولخمسةفيوجعلتها،التفصيل

والرأْي.بالمأثوربالتفسيرالأندلسيينالمفسرينعنايةُ:الأولالفصل

.بالقراءاتالعناية:الثانيالفصل

والنحو.باللغةالاهتمام:الثالثالفصل

الفقهية.بالأحكامالاهتمام:الرابعالفصل

الِإسرائيلية.الرواياتمنايأندلسيينالمفسرينموقف:الخامسالفصل

التفسيروخصائصاتجاهاتلدراسةعَقَدْتُهفقد:الئاكالبابأما

:-فصلينوضَمًنْته-الأندلسيينالمفسرينلدى

يلي:فيماوتمثلتْالتفسيرفيالاتجاهاتعنفيهتحدثتُ:الأولالفصل

السلفي.الائجاه-ا

.اللغويالاتجاه-2

الفقهي.الاتجاه-3

الِإشاري.الاتجاه-4

الاعتزالي.الاتجاه-5

المفسرينعندالتفسيرخصائصعنفيهوتكلمتُ:الئانيالفصل

مِنَبغيرهمالتأثُرفيالخصائصُهذهوتَمثلتْ،الأندلسيين

التفسير.فيالاستقلاليةئم،المفسرين
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الأندلسيين،المفسرينبينَمقارنةًفيهفَعَقَدْتُ:الرابعالبابأما

فيللتفسيرالعلميةَالقيمةَفيهتناولتُثم-المَشْرقيينالمفسرينوبين

الأندلس.

-:فصلينفيوجعلته

الأندلسيين-المفسرينمنَأربعةٍبينمقارنةًفيهعَقَدْتُ:الأولالفصل

مِنْ،المَشرِقيينالمفسرينمِنَأربعةٍوبيْنَي-والأعْلَامالأئِمةُوه!

مِنَكلٍَومُمَيزاتِخَصائصَلأبينَ،والموضوعاتالمناهجُحيث

والتباعد.التقاربوجوانبَ،الفريقين

عطية،ابنُ،العربيابنُ:فَهُمْالأندلسيَونالمفسرونأفَا

.حيَّانأبو،القرطبئي

الرّازي،،الزمخشرىِّ،الطبريّ:فَهُمالمَشْرِقيونالمفسرونأما

.النيسابوري

فهي:المقارنةالدراسةموضوعاتُأمَّا

بالمأثور.التفسير-ا

.اتالقراء-2

للغة.ا-3

الِإسرائيلية.الرواياتمنكلموقف-4

أمريْن:علىواشتمل-الأندلسفيللتفسيرالعلميةالقيمة:الثانيالفصل

بالمكانةالتراجموأصحابوالمؤرخينالعلماءشهادات:الأول

وتفاسيرهم.الأندلسيينللمفسبرينالعلمية

المفسرين.مِنَغيرهمفيالأندلسيينالمفسرينتائيرمدى:الثاني

البحث،هذافيإليْهاتوصلتُالتيالنتائجَضَمَّنْتُهافقد:الخاتمةأما
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الرسالة.هذهفيعالجتُهاالتيوالقضايا

وأمانة،بموضوعيةسجلتُهقدأكونَأنآمل،بحثيملخصهذا

التوفيق.وليٌئُواللهُ،ومحْكمةواضحةًصورةًعنهوأعطيتُ

Ir
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!!
الأندل!.افتتاحعَنموجزةتاريخيةلمحة-ا
تقدمفيوأئرهاالأندلسحكمعلىتعاقبتالتيالِإسلاميةالدول-2

العلمية.الناحية

الأندلس.إلىوالِإسلاميةالعربيةالعلومانتقال-3

.القراءات-الفقه-الحديث-العربيةاللغةعلم
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الأندلسفتحُ

الفَتْح:يَدَيبَيْنَ

نشيرُلافإنناسَيرها،وسرعةالِإسلاميةالفتوحاتعننتحدثُحينَ

هيإذ،الحربيةالتنظيماتأوالماديةالقوةفيالمسلمينتفوقإلىبذلك

الأساسيةالركيزةهيولاالانتصار،مقوِّما!طليعةفيتأتيكاتَماامور

اعتبارهمفيِالأساسيالمحورُهيالِإسلاميةالعقيدةوإنما،لذلك

متخذينأفواجاَ،الناسَمحرائهاينتظمُماسرعانالتيوٍ،والفتحللانتصار

الفاتحينمنَيلمسُلمانتيجةً،حياةونظامودستوراًعقيدةالإِسلاممن

حياتهم.جوانبمختلففيبالِإسلامالإلتزاممنالدعاة

المؤمنينعبادهعلىاللهمنفتخالأندلسفيالمسلمينانتصارَإن

لإنقاذ،راسخوإيمانثابتةبعقيدة،وجلعزاللهدعوةحاملينخَرجواالذين

عدلإلىالأديانجَورومنالعباد،ربَعبادةإلى،العبادعبادةمنالناس

،والقلوبللعقولفتحاًف!ن،الآخرةسَعةإلىالدنياضيقِومنِ،الِإسلام

لهادانَ،عريقةحضارةٍلبناءالمسلمونمنهاانطلقأمينةَقاعدةَشكَل

.والغربالشرق

السياسيةِالحياةِمعالمنحددأنبنايجدزالفتحعنالحذيثوقبلَ

كماالبلادُهذهظلتْفقد-لهاالِإسلاميالفتحقبلَلِإسبانيةوالاجتماعية

)الوندَال!قبائلُعليهاأغارتأنإلىالرومانحكمتحتَ-المباحثونَذكر

السَادسالقرنأوائلوفي)فاندوليسيا(،باسمهمالبلادُسُميتالتي
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إلىالوندالَوطردواالغربيينالقوطقبائلُإسبانياعلىأغارت،الميلادي

والأشرافُالدينرجالُولَسطَإسبانيا،فيدولةًلهموكؤَنواإيريقيا،

السياسةَواتًبعوا،كبيرةإقطاعاتٍإلىوقسًموهاالبلاد،علىسيطرتهم

الوطنية،المجالسفيوترثَعوا،عليهمالدولةوظائفَوقصَروا،الموروتة

وكان،المَلكانتخابعلىوالمصادقة،للتشريعاتمصدراًكانتالتي

:طبقاتثلاثإلىمقسًماًالمجتمع

الرعتة.فيالمتحكَمونوالأغنياءالأساقفةُوهم:العلياالطبقة

الدولةعلىالِإنفاقووظيفتهم،الشعبعامةوهم:الوسطىالطبقة

وشؤونها.

الزراعة.إلىالانصرافووظيفتهمالعبيد،وهم:الدنياالطبقة

عجبَفلا،العادلالِإسلاميالفتحقُبيلَإسبانيةحالةهيتلك

الجائر،الحكمهذامنالخلاصَالِإسبانيالشعبُيَتمنَّىأنهذهوالحالة

والرخاء)1(.الأمنَلهميحققعادلحكمإلىوالتطلعَ

الأندل!:فتح

بنالوليدالافويالخليفةِزمنَكانالأندل!سفعحَأنالمؤرخونذكر

كانالذيزياد،بنطارقيذعلى،للهجرةوتسعينَاثنتينسنةَالملكعبد

الأندلس،وبينبينهاالتي،الِإسلاميالمغرببلادمن،طَنجةعلىوالياً

بالزقَاق)2(.المعروفالخليج

حُكمإلى،والظلمالكفرحُكممن،الأندلسانتقلتالفتحوبهذا

والاجتماعيوالدينيوالئقافيالسياسيالِإسلإمتاريخ-حسنإبراهيمحسنانظر:(1)

.236صا!-

.23ص-الأندلسافتتاحتاريخ-القوطيةابن)2(
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فيدورَهابالتاليلتأخذ،والهُدىالنورحُكمإلى،والعدالةالِإسلام

والمعرفة.للعلمِإشعاعمركزَفتكونالحضاريمجدَهاوتَبني،التاريخ

الأسلام:رحابفيالأندلس

الذيالتغيرإلىنُشيرَأنموضوعنا،جَوهرعنالحديثقبلَبنايجدرْ

أهلالمسلمونأصبحأنبعدإسبانيا،فيالِإسلاميللمجتمعحدث

سايرت،خَئرةطاقةٍإلىتَحولالذي،المجتمعهذافيوالحكمالسلطان

الدكتورذكرهبماولنكتفِ،الحياةجوانبمختلففيالإِسلاميِالفكرَ

التأثيرمدىئبتنُالذي،الِإسبانالمستشرقينأحدِعننقلَاشلبيأحمد

:يقولفيهدخولِهِمإثرالِإسبانيالمجتمعفيالمسلمونَأحدثةالذي

بصنوفخرَبوهااوالبلاد،فيعاثُواالعربأن،أحدبباليخطرألا)يجب

لمالأندلسفإن،قبلهمالمتوحشينقطعانفعلكما،والظلمالِإرهاق

عهدفيخكمتْكما،وحِكمةٍوعدلٍبسماحةٍعهودهامنعهدفيتحكم

الفاتحين.العرب

الأندلسيينعلىورخاءنعمةٌجملتهفيالعمربلفتحكان

منَالكنيسةورجالالنبلاءكِبازيملكهكانماأبطلَلأنه،المحكومين

عبءَرفعالفتحهذاإنثم،صغيرةملكياتإلىوحؤَلها،الواسعةالضِياع

تحرلِرعلىحثثم،بالجزيةمنهمواكتفى،الوسطىالطبقةعنالضرائب

عن،الرقمنَيتخلصونراحواالمسيحيينِإنحتى،بهموالرفقالعبيد

المعاملةهذهأثرمنكانالقدقائلَا:يستطردثم(إسلامهمإعلانطريق

صراحةفيواعترفوا،الجديدبالنظامالمسيحيونرضيَأن،التسامحوهذا

يكونوالمالقساوسةإنحتى،القوطحكمعلىالعربحكمَئؤثرونأنهم

المنسوبالتاريخذلكعلىيدلكما،العربلحكموالتألمالتأثُرشديدي
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.()1(الباجيإيزودورالصالحالراهبإلى

انتصارأوفتحمجردَيكنِلمالإِسلاميِّالفتحَأن،تقدممماويؤخذ

حِقبةًإستهلشاملاً،حضارياَحدثاَكانوإنما،إسبانياتاريخفيعسكري

تَنتهِلمعميقةًآثاراًالِإسبانيةالحياةجوانبمختلففيبَعثتْ،شاريخيةً

حُكمها.عنالِإسلامنَجمِبِا"فولِ

حد5،قرونثمانيةيقاربماالأندلسفيالمسلمونعاشلقد

العبوديةرِبقَةِمنوحررهم،شتاتهموجمع،صفوفهمخلالهاالِإسلام

الوجود،حَيزإلىوأبرزها،،المستقلةالشخصيةبهموأوبخد،الكنسية

علماءمنكثيرٌإليهافرحلَ،الثقافةِومصدرَالعلومقبلةأرضهمغَدتْحتى

العصورمرعلىبهميفاخرماوالحكماءالعلماءَمنفيهاونبغَ،المشرق

:وجديفريديقول،الأجيالوتعاقب

فزَهرت،مكانكلمنالعدلُجاءهاالِإسلامحكئمبهااستتسث)ولماَ

والحُكماءالعلماءمنفيهاونبغَ،بلغتماالرفعةِمنوبلغتْ،وأينعتْ

()2(.يحصىلاعدذوالأطباء

جى4الإسلاميةوالحضارةالإسلاميالتاريخموسوعة-شلبيأحمددكتور/انظر:)1(

.27ص

662.صا!-الع!ثرينالقرنمعارفدائرة-وجديفريدعمد)2(
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الأندلسعلىالمتعاقبةالإسلاميةالدولُ

العلميةالناحيةعلىوأَثرها

خلالَكانت،قرونثمانيةَقرابةَالِإسلاميبالحكمالأ.نكلسنَعمت

هذهوشهدت،الميادينشتىفيالتقدمومصدرَالعلومقبلةَمنهاطويلةفتوة

ميزانفيأثرت،+واقعيةٌانعكاساتل!كانسياسيةًأحداثاًالزمنيةالحقبة

بالناحيةِمرتبطةًتكونماغالباًالعلميةُالناحيةُإذ،والثقافيالعلميالئقدم

تاريخيئباستعراضِالعلومعنالحديثَأسبقَأنآثرتُلذا،السياسية

أربعُعلَيهاوتعاقبتْالأندلسبهامرتْالتي،الزمنيةالفترةلتلكموجزِ

الفترةِعبرَدولةٍكلُبهاامتازتْالتيوالسلبياتِمبيناًالايجابياتِ،دول

خلالهَا.حكمتْالتيالزمنيةِ

هـ(422اهـ-)38:الامويةالدولة

الداخليَّ،الاستقرارَالامويةالدولةعهدفيالأندل!شهدت

بلاطعلىالنصرانيةالامموفدتحتى،سلطانذاتَقويةًدولةًوأصبحت

سياسية،أحداثٍوقوعِمنالرغمعلىوالمهادنةَ)1(،الحلفَتنشدُ،قُرطُبةَ

التقدمُسارَوقد،حفصونبنِعمرَكثورةِ،الداخليةالاضطراباتإلىأدت

وإنشاءالمساجد،وإشادةالعمرانفيالمتمثلالمادي،صعيدينعلى

العلمية.الحركةنشاطفيالمتمثلوالعلميوالحواضر،المدن

لهمكانالذينالدولةهذهحكامإلىالتقدمهذافيالفضلويرجع

المغربالبيان-المراكثيعذاريابن،341صا-بالطيبنَفح-المفري:انظر()1

334.صا-
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منالعلماءباستدعاءذلكأكانسواء،وتطورهعجلتهدْفعفيطويلباعٌ

الكتبوشراءالمكتباتبفتحأم،وتشجيعهمادتهموفوإكرام،المشرق

:فقالالمقَريلهترجمالذيالمستنصر،الحاكمفعلكماواستنساخها،

منأحذيجمعهلمبماللكتبجماعاًلأهلها،مكرماً،للعلوممحباًكان

علىوكان-الخصيتليذأخبرني):حزمبنُمحمدٍأبوقال،قبلهالملوك

تسميةفيهاالتيالفهارسعددأن-مروانبنيبداروالكتبالعلومخزانة

للعلموأقام،ورقةًعثمرونفهرسةٍكلفي،فهرسةًنوسبعوٍأربغالكتب

قُطع)1(.كلمنبضائعهُإليهاجُلبتْنافقةسوقاًوالعلماء

مكتبَتهإنقيلحتر!الكثيرَ،الكتبمن)وجمعَقائلًا:يستطردثم

الأصفهانيالفرجأبيإلىبعثالذي()2()وهوكتابوأربعمائةألفاًحَوتْ

أبيالقاضيكتابفيثنهعلوكذلك،الأغانيكتابفيثهبمندينارٍألفَ

()3(.الحكمعبدلمختصرابنشرحهفيالمالكًيالأبهَريبكرٍ

)الأمالي(كتابصاحبالقاليعليأبيوِفادةأكرمالذيوهو

اللغةَجعلَأنهمآثَرهفأهمُّ،الرحممنعبدِبنُهشائم)4(وأمابنفسهواختَضَه

وأصدر،والنصرانيةالِإسلاميةوالمعاهدالمدارسفيالعلملغةَالعربيةَ

)5(.الدولةفيالرسميةَاللغةالعربيةاللغةُتكونَبأنيقضيمنشوراً

مَخلدبنالدينبَقيئُ،الفترةهذهفيالبارزينالعلماءأهمومن

362.صا--الطيب-نفحالمَقري()'

371.ص1بر-الطيبنفح-المَقَري)2(

ص1-!الطيبنفح-المَفري)3(

362.صابر-ايطبنفح-المَقري:انظر)4(

عنانعبداللهمحمد،09صالِإسلاميالتاريخفيقرطبة-هلالجودهد.انظر:)5(

.225ص-الأولالقسم-الأندلسفيالإسلامدولة-
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الجئانيأصبغبنُقسمُوالمسند،التفسيرصاحبهـ(المُتوفى)1()276

البرعبدبنيوسفعمرو(بوفقيه3،مخذَثهـ()2()034المتوفى

بنمحمدبكرٍأبو،تراجموصاحبفقيهٌمحدثهـ()3()036المتوفى

نحوي.فقيهٌمؤرخهـ(V)36)4(المتوفىالقوطية

الدولةَخلالهاالأندلسوازتذهبياً،عصراًالفترةهذهكانتلقد

العلميالتقدممضمارفيوافرٍبسهمٍوضَربت،المشرقفيالعباسبيةَ

فيالعباسبنيدولةُ)وكانت:المراكشيُّعذاريابنقالحتى،والثقافي

دولتهممنأفضلَيكولم،والأندلسالمغربفياميةبنيودولةُالمشرق

الخير،لخلالِأجمعَولا،الشركأهلعلىنصراًأكثرَولامنها،أنبلَولا

الأندلسر()5(.انهدمتوبهدمها

الطوائف:ملوكعصر

قسمتحيث،والاجتماعيالسياسيبالتفككتميزَعصروهو

حينفىِ،العصبيةُالنَعراتُتوجتها،مستقلةٍصغيرةٍممالكَإلىالأندلس

علىالِإسلاميةِالأقاليمبعضَوأرغمتصفوفَها،النصرانيةالجبهةوحدت

)6(.الجزيةودنجيمالاستسلام

حماةمنالطوائفيعتبرُملوكُ،السياسيالتفككهذامنالرغموعلى

ملوكأنإلىالأمرومرد،عصرهمفيبارزةظاهرةوهي،والاَدابالعلوم

19.صاقسم-الأندلسعلماءتاريخ-الفرضيابنفيترجمته)1(

(Y)!364.صاتسمالسابقالمصدرنف

06.ص2قسمالسابقالمصدرنضِ)3(

.17ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابن)4(

35.ص5!-المغربأخبارفيالمغربالبيان-المراكثيعذاريابن5()

.418صالمرابطيالفتححتىقيامهامنذالطوائفدولة-عنانعبداللهانظر:)6(
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لمجالسهم،والأدباءالعلماءباجتذابضعفهميُعوضونكانواالفترةتلك

نأإلىبالِإضافةقمتها)1(،فيالأدبيةوالمنافساتالعلومحركةكانتولذا

منتدياتِقصورهموكانتوالعلماء،الأدباءمنكانواالطوائفملوكَ

نختارالعلوممخَتلففيالعلماءمنطائفةبرزتهناومنعلمٍ)2(،

اهمهم:

القراءاتفيعالمٌهـ()3()437المتوفىالقيسيئ(طالبأبيبن)مكيئُ

وهوهـ()4()444المتوفىالدانيّ(سعيدٍبنُعثمانُعمرو)أبووالتفسير.

الظاهرِفي(حزمبنُ)محمذالفقيهكذلك،القراءاتفيإمامٌ

شتى،لعلومجامع،أديب،لغوي،محدِّث،فقيههـ()5()456المتوفى

الحديثفيعالمهـ()544،المُتوفى)6(اليحصبيئعِياض)القاضي

والتراجم.

541()7،-)448:المرابطيندولةُ

بلادمنالقيروانفينشؤوا،الملئمينمنقبائلهم:المرابطون

ص4!-الإسلاميةوالحضارةالِإسلاميالتاريخ-شلبيأحمددكتور/انظر:)1(

693.ص-الِإسلاميةالشعوبتاريخ-،بروكلمان166

416.صا-%الطيب-نفحالمفريانظر:)2(

المقتبسجذوة-الحميدي،63صا2قسم-الصلة-بشكوالابن-فيترجمته)3(

.946صالملتم!بُجةالضئي38،اص-

الملتمس-بغية-الضبي305،صا!-النهايةغاية-الجزريابنفي)4(ترجمته

.411ص

الأعيانوفيات-خلكانابن،164ص2قسم-الصلة-بشكوالابن-فيترجمته)5(

.325ص3ب-

الصلة-بشكوالابن،46ص2جى-ائذهَبالديباج-فرحونابن-فيترجمته)6(

.453ص2
والاجتماعي-والدينيوالثقافيالسياسيالإسلاملَاريخ-حسنإبراهيمحسنانطردببم)7(
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يرابطون،قأعدةَأي)رباطاً(ْسموها،ربوةعلىوعكفوا،العربيالمغرب

الدينية-دعامتينعلىدعوتهموقامت،اسمفمجاءهناومنللجهاد،فيها

التيالسياسيةوالبظمالحكَاممهاجمة:وفحواها،والسياسية،الأخلاقية

بنُ)يوِسفُفهوالأوحدزعيمهُمأما،الفادحةبالضرائبالرعيةَأرهقت

داهيةَحازماَ،خيراً،رجلًا)كان:بقولهالأثيرابنُوصفهالذي(تاشفين

()1(.الشريعةواتباعبالسنًةِملتزماً،السيرةِحسنمُجرباً،

طَنجةَ،وعلى()عامٍفاسعلىتاشفينبنيوسفاستولىوقد

اشبيليةَصاحباستغاثةمستجيبا)2(،الأندلسإلىطارقجبلمضيقوعبر

الطوائف.فلوكمن،وغرناطةَ

فيهزيمةشرالنصارىوهزم،لهقاعدةًالخضراءالجزيرةَواتخذ

الِإسلامهيبةوأعاد،الجزيةدفععلىوأرغمهمهـ()3()947الزَلأَقةموقعة

)،(.الأندلسربوعإلى

فقد،والأحداثوالمعاركالداخليالاستقرارميزانلاختلالونتيجةً

يمنعلاهذاأنغير،عامةبصورةٍالعلميةالحركةفيركوذالعصرهذاساد

وجودعلماء.من

1.6791ط115،-%!اص

.232ص9!-التاريخفيالكامل-الأثيرابن)1(

.182ص6!-العبرتاريخ-خلدونابن:انظر)2(

بنيوسففيهاوانتصرالِإسباننصارىَوبينالمرابطينبينوقعتشهيرةاموقعة)3(

6ب-العبرتاريخ-خلدونابنانظر!هزيمةشزَوهزمهمالنصارىعلىتاشفين

SAY yA.

.31ص2جى-الأقصىالمفربلاخبارالاستقصا-الأنصاريالعباسأبو:انظر()4
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بنالرححقعبدِبنُمحمذصيتهوذاعالعصرهذافياشتهروممن

وأحمدُهـ()1،،)047سنةالمتوفىالشاطبيالمخزوفيعياضبنموسى

طلحةَبنُاللهوعبذهـ-()2(،4)97المتوفىالطليطلياصبغبنيوسفابن

سليمانُالوليدوأبوهـ()3(،)516المتوفىاليابُريبكرأبيبنمحمدابن

هـ()4(.)052المتوفىالمالكيالباجيخلفابن

هـ(663هـ-)542:الموحديندولة

التثمبيهعنوتنزيهه،وجلعزاللهتوحيدإلىنسبةً:بالموحدينسُموا

يتبناها،منووجدت،المرابطينعصرَسادتمعتقداتوهي،والتجسيم

دعامتين:علىقامتحيثذلكعلىرداًالموحديندعوةفكانت

بجلاله.يليقلاعقَاوتنزيهه،وجلعزاللهتوحيد:الأولى

فييقضَرونالذينالحكَامومعاقبة،والانحلالالفسادمحاربة:الثانية

)5(.المحكومينوتجاهاللهتجاهالدينيةواجباتهم

وعاد،المشرقإلىرحلالذي،تُومرت(بنُ)محمذالأوحدوزعيمُهم

وكوًن،الصحراءإلىتنحًىثم)6(،الأشعريةفيراسخةٍوقدمٍفقهيةٍبثروِة

معركةًوخاضالمنتظر،المهدفيَأنهعلىقِبَلهممنوئويعَ،ومريدينأتباعاَ

المف!رين-طبقات-السيوطي،101ص-الملتمسئغية--الضبيئَنرجمتهانظر)1(

.701

68.صاقسم-الصلة-بشكوالابن:ترجمتهانظر)2(

(r)55ص-ينالمفسمطبقات-السيوطي:ترجمتهانظر.

ائمذهبالديباج-فرحونابن،2،صاقسم-الصلة-بشكوالابن:ترجمتهانظر()4

.rviص-برا

Iص6!العبر-تاريخ-خلدونابنانظر:ا)5( A Y.

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمصدرنف!)6(
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والقولالفساد،نشرعنمسؤولونبأنهماتهمهمالذين-احرابطينامع

التغلبَاستطاعالذيعلي(بنالمؤمن)عبدبقيادة-والتجسيمبالتثمبيه

الأركْ)1،معمعركةخاضثم،الأندلسفيالأمرلهواستقر،عليهم

نهايةفيالموحدينأنغير،منكرةًهزيمةًوهزمهمهـ()195،النصارى

هـ(.العِقاب)2()906معركةفيالنصارىأمامهُزموا،المطاف

نرىفإننا،الموحديةالدولةفيحدثتالتيالاضطراباتمنوبالرغم

أقطابمنكانواالدولةمؤسس(تومرتبن)محمدرأسهموعلىزعماءها

فيالعلماءوتشجيع،وتحصيلهالعلمانتشارإلىذلكأدىوقدالعلماء،

فيالعلماءمنبأفذاذٍزخرتقدالفترةهذهنرىفإننالذا،والتأليفالبحث

الأندلسيالعربيبنبكرأبو:أقطابهمبذكرنكتفي،الفنونمختلف

أبومحمدالتفسير،في(القرآن)أحكامكتابهـ()3(صاحب5)43المتوفى

)المحرركتابصاحب(هـ()،5461المتوفىالأندلسيعطيةبنالحقعبد

المتوفىالشاطبيَفِيرةبنالقاسمأبوالتفسير،فيالوَجيق

بالشاطبئة.المشهورة(الأماني)حِرزهـ()5(صاحب095)

فيهاوهزمحولهالمعركةرحىدارتالأندل!،حصونمِنمنغ)حصن:""الأشَك)1(

418(.صاالطيب،-!نفبم-المَقَري)انظرثتَاله(نصارى

التيالمذكورةالمعركةفيهووقعتالأندلشةجيانمدينةقربيقعمكانالجقاب!219(

.(المسلمونفيهاوتراجع،باسمهسميت

.042صاجى-الطيب-نفحالمقريانظر:

.252ص2!-ائذهباديباجا-فرحونابن:فيترجمتهالظر)3(

جى3-غرناطةأخبارفيالِإحاطة-الخطيبابن،95ص،%2الابقالمصدر)4(

.953ص

71.ص4!-الأعيانوفيات-خلكانابن)5(
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ينالدًمُحميبكرأبو:أمثالالعلماءمنَنفرٌظهرعهدهمأواخروفي

القرطبيبكرأبيبنأحمداللهعبدوأبوهـ،)1(638المتوفىعَربيابن

6)2(1المتوفى V_حيًانأبوجاءثم،القرآنلأحكامالجامعكتابصاحب

البحرصاحبهـ،)3(745المتوفىالغرناطيالأندلسيالدينأثير

يضيقكثيرونعلماءوهناك،الأندلسفيالخلافةسقوطقبل،المحيط

لذكرهم.المقام

.478ص2%-الوفياتفوات-الكتبيانظر:(1)

.29ص-المفسرينطبقات-السيوطي)2(

.288ص2ب-الطالعالبدر-الث!وكافي)3(
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العلومانتقاذ

العامة:الأسبابُ

العلمية:الرحلاتُ-أولاً

:المشرقإلىالأندلسيينرحلةا-

انتيالأسبابأقوىمنوهي،الشيوخولقاءالعلملطلبوكانت

والتاريخالتراجمكتبفيوالناظرُ،والعلميةالثقافيةالبيئةخلقعلىأعانت

رحلةًالىالناسأكثركانواالأندلسيينأنيرى،الأندلسعنتتحدثالتي

العلمإشعاعمراكزمنمركزاً،الوقتذلكفيكانالذي،المشرق

.والحضارة

)جوديالنحوفيُجودي-المشرقالىالراحلينالعلماءمشاهيرومن

المتوفىاللخميئالرحمنعبدبنزياداهـ()1(،)89المتوفى(عثمانابن

بنالملكعبدهـ()3(،)234المتوفىالليثيئيحىبنهـ()2(يحى)402

هـ()5()276المتوفىمَخلدبنبَقيئهـ()4(،)238المتوفىالسلميحبيب

المتوفىالشاطبيفيرهبنالقاسمهـ()6(،)444المتوفىالدانيعمرووأبو

.A()لذكرهمالمجاليتسعلامماوغيرهمهـ()7(.)095

(Y)

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.256ص-الخويينطبقات-الزَبيديانظر:

.12ص2!يالمُذهَبالديباج-فرحونابن

.131ص!2%-الطيبنفح-اتقري

214ص2-بالطيبنفح-المَقري

.04ص-المفرينطبقات-اليوطي

.305صاجى-النهايةغاية-الجزريابن

.023صا-جىالطيب-نفحالمَفري

!2.3،!2،أrص!!ا-جالطيب-نفحالمقًريانظر:
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الأندلس:الىالمشارقةرحلة2-

الكمِّفيعنهاتختلفولكنها،الأندلسيينلرحلةمقابلةرحلةوهي

رحلوقد،الأندلسييننُظرائهممنبكثيرأقلًالمشارقةكانفقد،والهدف

العلماء،وتخريجوالمعرفةالعلمنشرفيالفضلُلهمكان،وأساتذةعلماء

هـ()1(،)356المتوفىالقاليًالقاسمبناسماعيلعليأبو:أشهرهمومن

36)المتوفىالقوطثةبنبكرأبومحمد v،)2()بنمحمدبكروأبوهـ

اليحصبيموسىبنعياضوالقاضي37()3(،)9المتوفىالزبيديالحسن

هـ()4(.)544المتوفى

والاسلامية:العربيةبالثقافةوالأمراءالخلفاءعنايةثانيا-

الرحمنعبدبنُهشامُأصدرفقد،والعلماءالعلمتشجيععلىإقبالهما-

المدارسفيانعلملغةالعربيةاللغةتكونبأنيقضيمنشوراًالداخل

القاليعليأبيوفادةأكرمأنهكما)5(،الرسميةالبلادولغةوالمعاهد،

)6(.علمهواستفادالمستنصر،الحكمبابنهواختصَّه

انحكمأنالمقّريبروايةحزمابننقل-العلميةالمكتباتإنشاء2ُ-

فهرسةً،وأربعينأربعاًفيهاالفهارسعدذيببئمكتبةًانشأالمستنصر

قطر)7(،كلمنبضائعهإليهاجبت،نافقةسوقاوالعلماءللعلموأقام

07.ص4جى-الطيبنفح-اتقَري)1(

76.ص2قسم-الأندلسعلماءتاريخ-الفَرضيابن)2(

.3ص-النحويينطبقات-الزَبيدي:ترجمتهانظر)3(

.46ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابن:ترجمتهانظر)4(

09ص-الِإسلاميالتاريخفيقرطبة-هلالجودهدكتور/انظر:)5(

362.صأ-!الطيب-نفحالمقريانظر:)6(

والصفحة.الجزءبنفسالابقالمصدرنفس)7(
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جفَاعاوكانالعليا)1(،والمعاهدالمدارسإنشاءجانبإلىهذا

إلىالأغانيكتابفيبعثفقدالكثير،المالشرائهافييبعث،للكتب

بنسخةاليهفبعث،الذهبمنديناربألفالأصفهانيالفرجابيمصنَفه

)2(.العراقالىيخرجهأنقبل

وإسناذالخلفاء،قبلمنالعلماءتمكينُ،إليهالِإشارةتجدرومما

بنيحىعيَّنحينالرحمنعبدبنُهشامُفعلكما،إليهمالهامةالوظائف

يتولىلافكان،الأندلسأقطارفيالقضاةتوليةصلاحيةوخؤَلهقاضياًيحى

.)3(بمشورتهإلَأأحدٌالقضاءَ

عليه:والاقبالالعلمفيالأندلسأهلرغبةثالثا-

فيالمسلمينحال:)أماقالالمقَريّنقلهماذلكعلىدليلوخير

أحرصُأنهم،البابهذافيشأنهمفيالِإ!اففتحقيق،الأندلس

يتميزأنيجهدُ،لعلماللهيوفقهلمالذيفالجاهلالتمييز،علىالناس

منمُعظَمعندهموالعالم،غيرهعلىعالةيُرىأنبنفسهويربأبصنعبما

،الناسعندوذكرهُقدرهويُنبه،عليهوئحاذإليهويُشارُ،والعامةالخاصة

العظيمالأميرئسمونكانواالمسلمينإنحتى،جليلةعندهمالفقيهوسمة

والنحويللكاتبيقولونوقد،بالفقيهبهالتنولِهيريدونالذيمنهم

()4(.السماتأرفععندهملأنها،فقيهواللغوي

والمعرفة:العلمميادينشتَىفيوالمؤلفينالعلماءمنطائفةنشوءرابعا-

فضائلفيوالثمقنديحزمابنورسالةمرًالعصور،علىمفخرةًكانوا

88.ص-الِإسلاميالتاريخفيقرطبة-هلالجودة:انظر()1

362.صا-!الطب-نفحالمقَريانظر:)2(

.944ص-المقدمة-خلدونابن،218ص2-برالطيبنفح-المقَري:انظر)3(

602.صا-برالطيب-نفحالمقري)4(
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علىبهاندللمقتطفاتمنهاولنأخذ،ذلكعلىدليلخيرالأندلسأهل

:نقولما

الأندلس:أهلفضائلفيالمقَريبروايةحزمابنيقول

فهومخلد،بنبقيئالرحمنعبدأبيكتاب،القرآنتفسير)وفي

تفسيرالاسلامفييُؤلَفُلمأنه،فيهأستثنيلاقطعاًأقطعالذيالكتاب

(.غيرهولاالطَّبريجريربنمحمدتفسيرولا،مثله

الصحابةأسماءعلىرتًبهالذيالكبير،مصنفُهالحديثفيومنها

وأبوابالفقهأسماءعلىصاحبكلرتَّبثم،عليهماللهرضوان

قبله.لأحدالرتبةهدةأعلمولاومسنذ،مصنصفهو،الأحكام

وكتابالحخاري(،أمية)ابنكتاب،القرآنأحكامفيومنها

غاية.القرآنأحكامفيL3&$سعيد(،بنمنذر)القاضي

.(الديانةأصولحقائقعن)الِإبانةكتابمنها:مصنفاتولمنذر

بنيحىبنمحمد)القاضيالًفهالذي)المنتخب(كتابومنها

المذهب،رواياتجمعفيمنهأنبلكتاباًقطلمالكيرأيتوما(،لبابة

وجوهها.وتفريعمُستغلقِها،وشرح

القاسم(بن)اسماعيلأئَفهالذي)البارع(كتاباللغةفيومنها

العباسلأبي)الكامل(وكتاب،اللغةفيسيدبنلأحمد()العالموكتاب

المبرد.

)وبلدنا:فيقولبلدهعلماءمنبهيفخربمارسالتهحزمابنُويختم

منذكرنافقدالعلماء،محفَةعنونأيهِ،العلمينبوعمنبعدهعلىهذا

ربيعةوديارمضر،ودياروالأهواز،بفارسمثلهاطُلبإنماأهلهتآليف
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العراقمنالبلادهذهفيالمسافةقربعلىذلكوجودُأعوزوالشامواليمن

وأربابها()1(.المعارفومراد،وذويهالفهمهجرةدارهيالتي

)وإنك:المفريبروايةالأندلسأهلفضائلفيالشقنديرسالةوفي

عبدمثل،الفقهفيلكمهلفأخبرني،بالعلماءالمفاضلةإلىتعرضتَإن

الباجيئ،الوليدابيومثلُ،الآنإلىبأقوالهيُعملالذيحبيببنالملك

الِإسلامنجومرشد،بنالوليدأبيومثل،العربيبنبكرأبيومثلُ

أبيمثل،الحفظفيلكموهل،السلامعليهمحمدشريعةومصابيح

ورآها،العلمرُتبةإلىومال،والمالالوزارةفيزهدالذيحزمبنمحمد

وهل،والتمهيد()الاستيعابفيالبرعبدبنعمرابيومثل،رتبةكلفوق

الذيالعالِم)المُحكم(،كتابصاحبمميدهكابناللغةحفاظفيلكم

بنمحمدمثلالنحو،فيلكموهل،بصيرتهأعمىفمابصرهاللهأعمى

المغاربفيساروقد،الشلوبينعليأبيومثل،وتصانيفهالسيد

.()2(ذكرهُوالمشارق

.916ص4-!الطيبنفح-المقري)1(

.181ص4-!الطيبنفح-المقري)2(
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العربيةاللغةانتقال

كاذتحتى،الأندلسالمسلميندخو)طعلىطويلوقثيمضلم

فيالحياةجوانبمختلفتشتملالتي،المعروفةاللغةهيالعربيةاللغة

ملكةمنهموملكت،والعامةالخاصةلغةوأصبحت،الأندلسيالمجتمع

المحليةاللغةوجودمنالرغمعلى،التخاطبلغةوأصبحت)1،،البيان

وانعكاس،تاريخهممرآةباعتبارها،اعتزازهمموضعكانتالتيالخاصة

فيمااللاتينيةبلغتهمتخاطبهميمنعلاهذاأنَّغير،أزمانهمعبرواقعهم

)2(.المجتمعاتمنكثيرفيوجودهيفترضبدهيٌأمرٌوهو،بينهم

الكتابةلغةأصبح!التيالعربيةاللغةانتشارعلىالدلائلأبرزومن

وعقولهمقلوبهمعليهمملكشديداًتعلقاًبهاالسكانوتعلق،والتأليف

يكادلامحدود،نطاقفيإلَأاللاتينيةوانحسار،الحضارةلغةباعتبارها

ويقرؤون،اللغةبهذهالدينيةالطقوسيؤدونالذين،الدينرجاليتجاوز

نقلهماويؤيدها،الحقيقةهذهيوضحومفَا،والأناجيلالمقدسةالكتب

الدينرجالأحدلسانعلىبالنثيا()جنثالثالِإسبانيالمستشرق

اللغةوهجرهم،العربيةاللغةعلىالناسإقبالأقلقهمالذي،المسيحي

العربشعرقراءةفيلذةًيجدونالدينفيإخواني)إنقوله،اللاتينية

منوالفلسفةالدينأهلمذاهبدراسةعلىويُقبلون،وحكاياتهم

اسلوباًذلكمنيكتسبوالكيوإنما،وينقضوهاعليهمليرذُوالا،المسلمين

يقرأالدينرجالغيرمنواحداًالآننجدوأينصحيحاً.جميلًاعربياً

الأنبياءوآثار،الحواريينكتاباتدراسةعلىويعكفُ،اللاتينيةالشروح

.54صر-الأندل!فيالعربيالأدبتاريخ-الخثبأبوإبراهيمدكتور/انظر:)1(

صر-الخلافةسقوطحتىالفتحمنالأندليالأدب-هيكلأحمددكور/انظر:)2(

177.
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لغةإلَأيعرفونلاالنصارىشئانمنالموهوبينإن!للحسرةيا،والرسل

كتبهِا،جمعفيطائلةًينفقونوهم،نهمفيعليهاويُقبلونوآدابهاالعرب

حدثتهمفإذا،بالاعجابحقمِقةالآدابهذهإن،مكانكلفيويصرحون

إليهايصرفوابأنجديرةغيربأنهاازدراءبكلأجابوك،النصرانيةالكتبعن

بينتجدتكادفلا،لغتهمحتىالنصارىانسيَلقد!للألمِيا،انتباههم

الخطأ.منسليماًكتاباًصاحبهإلىيكتبأنيستطيعواحداَمنهمالألف

فييجيدونهاعظيماًعدداًفيهمتجدفانك،العربلغةفيالكتابةعنأما

العربشعريفوقماالعربيالشعرمنينظمونهمبل،منمًقاسلوب

وجمالا()1(.رونقاأنفسهم

اللغةالحضارةلغةباعتبارهاالعربيةاللغةُزحزحتكيفنرىوهكذا

الاسلامأنكماالبلاد،فيالرسميةَاللغةَالعربلغةُغدتحتى،اللاتينية

الرسميئَ)2(.دينهاأصبح

الدلالةتحملأنهااذأهميتها،منالتقليليمكنلاشهادةوهذه

أخذتالتي،العربيةاللغةمعالأندلسأهلتفاعلمدىعلىالواضحة

المستشرقلنجدإنناحتى،وسلوكهموالَجاهاتهمحياتهمأنماطعنئعبر

أنناتأسفي)ومن:فيقولالحقيقةهذهعلىيعقب،نفسهبالنثياالاسباني

ولكن)البرو(،الأبإليهيشيرالذيالأدبيالِإنتاجهذامنشيئانجدلا

فيِمحفوظمخطوطختامفيتجدهاالتيالقصائدتلك،حقيقيذكرهما

مُرتبةَوقراراتهاالكنسيًةالقوانينمجموعةيضممدريد،فيالأفليةالمكتبة

.485ص-الأندلسيالفكرتاريخ-بلنثياجنثالث)1(

الخلافةصسقوطحتىالفتحمنالاندليالأدب-هيكلأحمددكتور/)2(انظر:
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()!(.العربيةإلىاللاتينيةمنومترجمةًموضوعاتها،حسبعلىأبوابُها

الأندلس:فيالعربيةاللغةانتشارأسباب

عامة،الناسفيالعظيمأثرهالكريمللقرآنكانلقد:الكريمالقرآن-أولا

الاسلوبمنعليهينطويبماوذلك،خاصةالِإسلاميدخلونوالذين

يدخلونالذينأنكما،المبينالعربيواللسانالمعجز،والبيان،الأكمل

الأحكاممنويفرضهيحملهماعلىاطلاعهممنبدلاالِإسلام

لاهذاأنَّبالضرورةومعلوم:والمجتمعبالفردتختصالتيوالتشريعات

الأساسيةالأداةباعتبلأها،العربيةاللغةبتعلمإلاالأكملوجههعلىيتحقق

منبدلاوإذنالأكملوجههعلىالتعبديتئُموبها،الكريمالقرآنلفهم

عدهاقؤواستيعاب،ومراميهاأسرارهاوفهم،ومعانيهاألفاظهاعلىالوقوف

أهل)وأما:خلدونابنيقول.الأندلسأهلمذهبكانوهكذا،واصولها

الذيهووهذاهو،حيثمنوالكتابالقرآنتعليِمفمذهبهم،الأندلس

ومنبع،وأسسه،كلهذلكأصلالقرآنكانلفَاأنَهإلا،التعليمفييراعونه

بل،عليهلذلكيقتصرونفلا،التعليمفيأصلًاجعلوه،والعلومالدين

بقوانينوأخذهم،الغالبفيالشعرروايةللولدانتعليمهمفييخلطون

البلوغمنالولذيخرجأنإلى،والكتابالخطوتجويدوحفظها،العربية

بهما()2(.والبصروالشعرالعربيةفيالشيءبعضشداوقدالشبيبةإلى

والمرونة،والحيويةالقوعناصسمنالعربيةاللغةعليهتنطويماثانيا-

ومتطلباتهالمجتمعلأحوالوالاستجابة،الاستيعابعلىوالقدرة

.4Alص-الأندد!يالفكرتاريخ-بلنثياحنثالت)1(

.538ص-المقدمة-خلدونابن)2(
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اللغةدخولكيفيةعن،وموجزةًعامةفكرةأعطت،سريعةعُجالةهذه

منبنخبةٍنوًهتكماوازدهارها،انتشارهاوعوامل،الأندلسإلىالعربية

أيديهم،علىوأينعتوازدهرت،وفروعهاقواعدهافينبغواالذينالعلماء

منتملكالتىِاللغةأنهابجدارةوأثبتوا،والدرسبالتأليفعليهاوحافظوا

وتلفُستذوقهاعلىيبعثماوالبيانالسحرومن،استمرارهايحفظماالقوة

بجهودهمأبرزواالأندلسأهلإنتُقالحقوكلمةُ.فيهاالجمالمواطن

المختلفةالمعانياستيعابعلىقدرتهاوأثبتوا،العربيةاللغةأهمية

الحضارية،والأدواتللأفكارأوعيةألفاظهاغدتحتى،الحياةلجوانب

علومإلىتعدتهاوإنما،الاسلاميةالعلومعلىفقتصرةألفاظُهاتعدفلم

الاجتماعيةالنطملغةأصبحتأنهاإلىبالاضافة،والهندسةالرياضة

.الحياةوأساليبوالعسكريةوالسياسية

.-لسندلأا-

.-الأندل!قضاة-اريخ-الئباهي

الرطيب.الأندلسغصنمنالطيبنفح-المفري

.-الفريدالعقدالأندلي-ربهعبدابن
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الإسلاميةالعلوم

الصحابةبعضبدخول،الأَندلسفيالاسلاميةالعلومُبدأت

النفرأولئكوكاننُصير،بنموسىمعفاتحينعليهماللهرضوِانوالتابعين

يقولكما2الصحابةمندخلهامِمنفكان،والمعرفةللعلمورواداَفاتحين

عليهاللهصلىاللهرسول!صحبالذيالافريقيُّالمنيدرالمؤرخينبعض

رباحبنوعلىُّ،الصنعانيحنش:التابعينمندخلهامنوأما،وسلم

وأمثالهم،التابعينهؤلاءبوجوديفخرونالأندلسأهلوكان)1(،اللخمي

)كفى:إليهالأندلسأهلونَظرِالصنعانيحنششأنفيالمفرييقول

لها()2(.دخولهشرفاًالأندلس

الأندلس،فيالدينيةالعلومنواةَوالتابعونالصحابةهؤلاءكانلقد

طلباًالمشرقإلىالراحلينالأندلسيينالعلماءمنطائفةبعدهموجاءت

فييقومالذيالجديد،المجتمعلمتطلباتواستجابةً،والمعرفةبلعلم

علىالمشتملةالكريمالقرآنمنَالمستمدةالِإسلامتعاليمعلىبنائه

الانسانوعلاقة،بخالقهالفردعلاقةتُنظئمالتي،والتشريعاتالاصبول

والمعاد.المبدأفيسعادتهمتوخية،الانسانبأخيه

تنماِوأخذت،الأندلسإلىطريقهَاالدينيةالعلومشقًتهنامن

موضعبحقوكانواوفروضها،أصولهافينبغواعلماءأيديعلىوتزدهر

فيبحثنامدارَسيكونونوهؤلاء،عصورهمعبرَالمسلمينأجيالافتخارِ

الله.شاءإنالرسالةهذه

261.صا-%الطيب-نفحالمقَريانظر،،:)1(

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمرجعنفس)2(
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العربيةاللغة)إن:أمينأحمديقولشخصائصهاأبرزمنوهذا،المتجددة

أرقىمنوهي،اللغاتتلكردارسويقمكما،الساميةاللغاتأرقىمنهي

يشتقماقيسفاذا،اشتقاقهاوسعة،مرونتهابكثرةتمتازفهي،العالملغات

كلمةكلمنبهاخاصمعنىعلىدلالةصيغةلكل،متعددةصيغمن

()1،.وأغنىأوفرذلكفيالعربيةاللغةكانتمنهايشتقوماإفرنجية

لتكونعلومها،علىواقبالهم،ْالعربيةباللغةالاندلسييناهتمامثالثا-

الشرعية،الأموروإدراكالشريفوالحديثالكريمالقرآنلفهموسيلتهم

منذ،والأدبباللغةالأندلسيون)عني:البديععبدلطفيالدكتور/يقول

فيهمليرلُوا،الفصحىالعربيةأبناءهميعلمونفكانوامبكَر،عصر

()2(.القديمةالعربيةال!نةعلىذلكفيجارينَ،الأدبيةالملكات

موضوعفيهذاتقدموقد-العربيةباللفةوالخلفاءالأمراءعنايةرابعا-

-)3،.الرسالةهذهمنالعلوملانتقالالعامةالأسباب

وفرةُ،الأندلسفيوازدهارهاالعربيةاللغةانتشارفيزادومما

بهميفاخرمما،المؤلفينوازدياد،العربيةانلغةفنونمختلففيالمؤلفات

جميعاستعرضنالوالمقامويضيققواعدها،وحفظاللغةخدمةمجالفي

اشتملتالتيالتراجمكُتُببذكرنكتفيفإننالذا،المجالهذافيأثَفوامَن

إليها)4(.فليرجععليهم

.9YAصا-!الِإسلامضحى-أمينأحمد)1(

73.ص-إشانيافيالِإسلام-البديععبدلطفيد.)2(

الرسالة.من32صانظر)3(

،-واللغويينالنحويينطبقات-الزبيديالأندل!،علماءتاريخ-الفرضيابن)4(

ابن،-الصلة-بئكوالابن،-الأندلرولاةذكرفيالمقتبسجذوة-الحميدي

أهل=رجالتاريخفيالملتمربغية-الضئي،-كرناطةأخبارفيالإحاطة-الخطيب
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الحديثعلمانتقال

بدخولالأندلسدخلتالِإ.عملاميةَالعلومأنإلىسابقاًأشرنالقد

هذهنواةَيشكَلونكانواالذين،عليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةبعض

وقلوبلعقولوفتحاًللبلاد،فتحاًللأندلسدخولهمبالتاليفكان،العلوم

اللهإلاإلهلارايةتمذُهالذيوالنورالهدايةمشعلَحَملوالأنهمالعباد،

الله.رسولمحمذ

قصدَهاعُليا،وقيمةً،أسمىهدفاًكانتالتي-الهدايةُهذهفاقتضت

ودخل،الِإسلامعِقدُانتظمَهالذيالجديد،المجتمعتنظيمَ-الفاتحون

طريقين:فيالتنظيمهذاساروقد،لوائهتَحتَالناس

بيانُيقتضيوهذا،وجلعزبخالقهالمخلوقعلاقةتنظيمُ:الأول

.بالعباداتالمتعلقةالأحكام

الِإسلام،بضوابطوضبطُهموجماعاتٍأفراداًالمجتمعتنظيمُ:الثاني

المتعلقةالأحكامبيانيقتضيوهذا،بقواعدهوتفذيبهم

.والأخلاقبالمعاملات

وهذا-عنهاوالدفاعالِإسلاميةالرايةبحمل،المجتمعنهوضثم

والسيَر.بالجهادالمتعلقةالأحكامبيانيقتضي

علىلزاماًفكان،والسنةالكتابومرجعهاأصلها،الأحكامهذهوكلُّ

.أحكاممنبهايتعلقوماالتنظيماتهذهقواعديبينواأنالفاتحين

والتابعين،الصحابةمن،الأندلسإلىالداخلالرعيلأنريبولا

المجتمع،مفاهيمتغييرَوظيفتهمفكانت،الرسالةهذهحملواالذينهم

ومبادىءيتفقبما،وأحوالهمعايشهفيسياستهوتحويل،وأفكارهومعتقداته
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تحقيقإطارضِمنَ،الِإسلاميالتشريعواصولوقواعد،سلاميةالٍ!العقيدة

.والآخرةالدنيافيالسعادةتحقيقإلىالهادفةالمصلحة

ريبلا،العبءهذالحملنهضواالذينالتابعونوٍالصحابةوهؤلاء

التنظيماتنلكحَوتالتيا،الشريفالحديثمنَثروةيحملونكانواأنهم

.والاصولوالتشريعات

وانتقل،الأندلسدخلالشريفالحديثَإن:القولنستطيعهناومن

وعلماءفاتحينالأندلسدخلواالذينوالتابعينالصحابةبعضمعإليها

والمعرفة.للعلمرواداً

م:الأندلسالىوالتابعينالصحابةمن!الداخلون

والتابعينالصحابهَمنَنفراَانموترجمالتاريخكتبذكرت

وهم:نُصيربنموسىمعفاتدِنالأندلسدخلوا

الصحابة:من

.ا:المُنَيْذراليمانى

موسىمعودخل،وسلمعليهاللهصلىالنبيئَعناروىصَحابيئوهو

غازيلًأ.الأندلسنُصيرابن

وسفَاه،الاستيعابكتابفيالبرعبدابنُ)وذكرهبشكواذ:ابنقال

أبوالمُنَيْذر:قالإذالكبيرتاريخهفيالبخارفيُوذكره،الِإفريقيبالمنيذر

قال:قالك!ماللهرسولعنبإفريقيةحذَثوكان،يماللهرسولصاحب

جمروبمحمدٍديناً،وبالِإسلامرباً،باللهرضيتقال))من:جم!ماللهرسول

.()1(بالكنيةالبخاريرواهكذا"الجنَةفادخلهبيدهلآخذنَالزعيمفأنا،نبياً

.صه4بر925،صاى-جالطيب-نفحالمفري()\
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فهم:التابعونأما

\-

نصير:بنموسى

الحديثوروى-الرحمنعبدِأبائكنَى،الأندلسفتح-وهوصاحب

اليَحصُبيّ)1(.مسروقبنيزيدُعنهُوروى،الداريتميمعن

الضَنعاني:حَنشٌ

الفَرضيابنُفيهوقال،عليأبووكنيته،اللهعبدبنحُسينوهو

()2(.طالبأبيبنعليعنروى،ثقةكبير،تابعيّالصنعانيّ)حنش

إفريقيةعشوروليمنأولوكاننصير،بنموسىمعالأندلسوغزا

.اهـ)3(."سنةفيهاوتوفي

اللَخميّ:رباحبنعلي

إفريقيةغزا،اللهعبدأبووكنيته،اليرموكعامولد،بصريتابعي

أهـ)4(.14سنةوتوفي

المعافريّ:يزيدبناللهعبد

)5(.وغيرهمعمربناللهوعبد،الأنصاريأيوبأبيعنروىتابعي

1(

2(

(r

4(

5(

،146ص2قسم-الأندل!علماءتاريخ-الفرضيابنانظر:

254.صأ-بالطيب-نفحالمفريوانظر:

.125ص!اقسم-الأندل!علماءتاريخ-الفرضيابن

ص4جىالطيبنفح-المقري،102ص-المقتب!جذوة-الحميدي:انظر

.7ص4جى026،صا-!الطيب-نفحالمقرفيأنظر:

.Aص4بالطيبنفح-المقًريانظر:
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جَبلة:أبيبنحِئان

العزيزعبدبنعمرُارسله،الأندلسإلىالداخلينالتابعينمنوهو

بنعمروعنالحديثروىإفريقيا،أهلليُفقَهواالتابعينمنعشرةمع

اهـ)1(.22وتوفيعمروابنعباسبناللهوعبد،العاص

العذريّ:بردةأبيبنالمغيرة

وذكره،موطئهفيمالكوعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعنروى

الكبير.تاريخهفيالبخاري

وكاننصير،بنموسىمعالأندلسدخل)إنه:بشكوالابنوقال

العساكع)2(.علىئخرجهموسى

التَميمتي:رجاءبنحيوةُ

نصيربنموسىمعالأندلسإلىالداخلينالتابعينمنوهو

)3(.وأصحابه

الفِهريّ:عقبةَبنعِياض

غنائمحضرواالذينالأربعةفيحبيبابنُذكره،التابعينخيارمن

)،(.لأنفسهمشعئاًيأخذواولم،الأندلس

اللهوعبد،الزُهريعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيبنالجبارعبد

الفِهرقي)5(.شَماسةابن

والصفحة.الجزءنفىالسابقالمصدرانظر()1

والصفحة.الجزءنفىالسابقالمصدرانظر)2(

والصفحة.الجزءنفسالسابقالمصدرانظر)3(

.9صالجزءنفسالسابقالمصدرانظر)،(

.9ص4-بالطيبنفح-المقريانظر:)5(
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الخذامي:سوادقبنبكر

منجماعةعنرَوى،التابعينكبارمنوكان،صحابيّجذُه

،عبادةبنسعدبنوقيس،العاصبنعمروبناللهكعبد،الصحابة

الخولاني.وهببنوسفيان،الساعديسعدبنوسهل

بنوجعفر،الحارثبنوعمرو،لَهيعَهَبناللهعبد:عنهروىوممن

)1(.الِإفريقيالحكمعبدبنزرعةوأبو،ربيعة

الكسكي:قاصدبنزيد

عمروبنبناللهعبدعنرَوىمصر،منوأصده،التابعينمنوهو

)2(.الِإفريقيأنعمبنزيادبنالرحمنعبدُعنهوروى،العاص

:الأنصاريثابتبنأوسبنمحمد

وكان،هريرةأبيعنيَروينُصير،بنموسىمعالأندلسدخلتابعيّ

)3(بالفقهومعروفاًوالفضلالدينأهلمن

أعلامذكرناكماوجميعهمالأندل!،إلىالداخلونالتابعونهؤلاء

هذهنقلواوأنهمفلابد،عليهماللهرضوانالصحابةعنرَووا،الحديثفي

حققوا،المهمةبهذهاضطلعُواالذينالأندلسأهلإلىالحديثمنالثروة

الحديثعلمفيعلماءبنبوغذلكأكانسواءباهراً،نجاحاًمضمارهافي

الله.شاءإنسنوضحهماعلى،ذلكفيمصنفاتبتأليفأم

56.صبرجىالسابقالمصدرانظر)1(

.58ص4!السابقالمصدرانظر)2(

والصفحة.الجزءنفسالسابقالمصدرانظر)3(
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الأندلس:فيالحديثعلمانتشارإلىادتالتيالأسباب

فيفعالًادوراًلعبت-سابقا)1(إليالاالمشارالعامة-الأسبابَلعل

انتقالإلىأدتبدورهاوهيِ،الأندلسِإلىانتقالهاوسرعةالعلومانتشار

J(الحديثعلم jالأساسيُّالدورُلهاكانخاصةَأسباباَهنافيأنبيدَ،اي!ه

وأهمها:وانتشارهالعلمهذاانتقالفي

الفقهية:المذاهبُ-أولاً

الأوزاعي:مذهبُا-

انتقالفيالفغَالأثرةالأندلسأهلبينالمذهبهذالانتشاركان

يعتمدالمذهبهذالأنوذلك،روايتهواتساعوانتشارهالحديثعلم

هناومنِ)2(،الفقهيةوالمسائلالشرعيةالأحكاماستنباطفيوال!نةالكتاب

وروايةَ.درايةًالحديثبعلمالبالغوالاهتمامالفائقةالعنايةإلىذلكأدى

المالكئي:المذهب2ُ-

مكانةمنبهحَظيوما،الأندلسفيالمالكيّالمذهبانتشارإن

يحىالفقيهيدعلى-لهاالرسميالمذهبأصبحإذ،الدولةفيوسيادة

إلىالانتقالوسرعةالانتشارمنَالحديثلعلممكَنقد-اللَيثيّيحىابن

أساسهفييقومالمذهبهذالأنذلك،وبرجالهبهالعنايةثم،الأندلس

الحديث.فيالمُعتمدةالكتبمنَيُعتبرالذي،مالكالِإمامموطأعلى

صنَّمهاالتيالشر!حاتإلىنظرناإذافإننا،تقدمماإلىوبالِإضافة

الملكلعبدالموطأ()تفسيرككتاب،مالكالِإمامموطأفيالأندلسعلماء

الرسالة.هذهمن92صانظر()1

الرسالة.هذهمن55صانظر)2(
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ولافإنناالباجيئ)2(،الوليدلأبي()المنتقىوكتابالسَلمي)1(،حبيبابن

علمتقدمبعجلةدفعقدالمذهبهذاأنمفادهابنتيجةسنخرجريب

فيه.والتصنيفوالتأليفالأندلسفيوانتشارهالحديث

!:االرحلة!برالى

ذإ،وروايتهالحديثعلمانتشارأسبابمنكانتالحجإلىوالرحلة

فيالعلماءبأكابريلتقونالحجإلىطريقهمفيوهمكانواالأندلسيينأن

بماحدَّثوابلادهمإلىعادوافإذا،الحديثمنهمفيسمعونوالمدينةمكةَ

واتساعهاالحديثروايةانتث!ارمنَذلكفزادعرفوا،بماوأقرؤوا!مممعوا،

الأندلس.في

الأندلس:فيالمحدثينأقطاب

علمفينبغواالذينالأندلسيينالعلماءلجميعنترجمأنالمتعذرمن

أئمتهم.بذكرنكتفيولذلكيتسعلاالمقائمإذالحديث

مَخلَد)3(:بنأ-بَقيّ

أبوعبدِهـوكنيته125سنةوُلد،الأندلسيالقرطبيّمَخلَدبنُبقيُّهو

وتنقل،المشرقإلىرحل،والحديثالتفسيرعلمفيبحراًكان،الرحمن

بهابلغعلميةٍبثروِةوعاد،أعلامهعنالعلموتلقى،فيهالعلمحواضربمِن

العلماء.أكابرُبذلكلهشهد)4(،عصرهعلماءبينبعيداًشأواً

الرسالة.هذهمن95صانظر)1(

(C)الرسالة.هذهمن95صانظر

الثاني.الفصلالاولالباب19صرترجمتهانظر)3(

جذوة-الحَميدي19،صاقسم-الأندلسعلماءتاريخ-الفَرضيابنانظر)4(

-تذكرة-الذهبي،245ص-الملتمسبغية-الضَبئيَ،177ص-المقتب!
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فيكتابهُأما،والحديثالتفسيرفيكتابان:ألفماأشهرومن

:فقالالأندلسأهلفضائلعنرسالتهفيحزمٍابنُذكرهفقدالحديث

الصحابة،أسماءعلىرتَبهالذيالكبير،وفصنَفُهالحديتفيكتابه)ومنها

علىصاحبكلرتًبثم،ونيفصحابيوثلاثمائةألفٍعنفيهفروى

الرتبةَهذهأعلمولا،ومصنَّفمسنذفهو،افيحكاموأبوابالفقهأسماء

.()1(شيوخهوجَودةِ،بالحديثواحتفالهوإتقانهوضبطهثقتهمع،قَبلهلأحد

نسابقلممَخلد،بنبقيًسَفَينا)وإذاآخر:موضعفيحزمابنويقول

،النيسابوريالحجاجبنومسلم،البخاريإسماعيلبنمحمدإلابه

()2(.النسائيشعيببنوأحمدالسجستانيالأشعثبنوسليمان

وتلميذه،السيوطيِمنهم،التراجمأصحابمنكثيرلهتَرجمولقد

وفاتهأنوذكرا،مُحذَثاًكونهبجانبالمفسرينأعلاممنواعتبراه،الداودي

(rهـ)276سنةكانت

وضَّاحِ:2-محمدبن

معاوية،بنالرحمنعبدالِإماممولىيزيد،بنوضًاحبنمحمدهو

عنالعلموتلقىالمشرقإلىرحل،اللهعبدأبووكنيتة،قرطبةأهلمن

)4(.حنبلبنوأحمد،معينبنيحىأمثال،الأعلامالأئمة

طبقات-الداودي33،ص2برالاعلام-الزركليص2بالحفاظ=

.116صاب-المفسرين

.916ص2!،162ص4-!الطيبنفح-المقري2(،1)

ا!المفسرينطقات-الداودىِ،04ص-المفسرينطبقات-السيوطي:انظر)3(

.161ص

.IVص2قسم-الأندل!علماءتاريخ-الفرضيئَابن:انظر)4(
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ابنُفقالبهوالتَبصرالحديثعلمفيبالتقدمالعلمالملهشَهدولقد

كثيرَ،عِللهعلىَمتكلماً،بطرقهبصيراًبالحديثعالماً)كان:الفَرضيّ

منهسمع،علمهنشرفيمُحتسباًمتعففاً،زاهداًورعاًالعباد،عنِالحكايةِ

()؟(.الأندلسأهلاللهْبهونفعَكثيراَ،الناسُ

)النَّظروكتاب،الصًلاةفيوكتابال!نة(في)رسالة:مصنفاتهومن

هـ)3(.286عاموفاتهوكانت()2(تعالىاللهإلى

البيًاني:أصبغبنقاسم3-

المحدِّثينكبارعنالحديثَأخذ،بالبيًانيويعرفقرطبةأهلمنوهو

وضًاح.بنومحمد،الخشنيعبداللهوأبيمَخلد،بنكَبقَيئَالأندل!في

وأخذالحديثعلمأئمةخلالهالقي،المشرقإلىرحلةلهوكانت

بنوجعفر،حنبلبنوأحمد،الترمذياسماعيلبنمحمد:أمثال،عنهم

بالحديثبصيراًوكان،المهرىِّسليمانب!تومحمد،الطَيالسِيمحمد

)،(.والغريبالنحوفيعلمهبجانب،ورجاله

عددها،كثيرةًتصانيفَوالقرآنالحديتَعلومفيالبثانيقاسموصَنف

اختصاروهو()المُنتقى:الحديثعلمفي)ومصنفاته:فقالفرحونابنُ

.917ص2!-المذهبالديباج-فرحونابن:انضس)1(

.6V-صالزكيةالنورشجرة-مخلوفبنمحمدالطر:)2(

الصفحه.بنفسالسابوالمرجعننس!)3(

الحميدقيوانظر:365،صاقسم-الأندلرعلماءتاريخ-الفرضيابقانظر:)4(

نفح-المقًري،447ص-الملَمسبغية-الضَئي033،ص-المقتبسجذوة-

محمد66،ص7!-الأعيانوفيات-خلكانالن3062ص2جى-الطيب

88ص-النورشجرة-مخلوف
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و(مالكحديث)غرائبوكتابداوود،أبيكتابعلىالمخرجلكتابه

يحى.روايةمن(مالكحديث)مسند

وتوفي(والمنسوخ)الناسخفيوكتاب(القرآن)أحكامفيكتابوله

هـ()1(.034سنة

البَرّ:عبدابن4ُ-

قرطبة،أهلمن،القرطبيالنمريعاصمبنالبَرعبدبنيوسفوهو

فقيهاً،،بالقراءاتعالماً،ورجالهالحديثعلمفيعلمائهاأكابرومن

الأثر)2(.وعلمالأنسابعلمفيمتقدماً

ثُلةبهالهشهد،عصرهعلماءبينعظيمةًالبَرمكانةًعبدابنُبلغولقد

مثله،الحديثفقهعلىالكلامفيأعلمالا:حزمابنفقالالعلماء،من

منه()3(.أحسنفكيف

بالقراءاتعالمٌمكثر،حافطفقيةالبَرعبد)ابن:الضبِّيوقال

كبيرُالسماعقديمُ،والرجالالحديثوبعلوم،الفقهفيوبالخلاف

وغيرها()،(.بقرطبةالحديثأهلأكابرمنالحديثَسمع،الشيوخ

وقته،فيمحدثيهاوكبير،الأندلسعلماء)شيخ:فرحونابنوقال

.مأثورة()5(لسنَةٍفيهاكانمنوأحفظُ

إمامالبَر،عبدبنعبداللهبنيوسفعمر)أبو:خاقانبنالفتحوقال

.146ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابن)1(

.677ص2ق!م-الصلة-بشكوالابنانظر:)2(

والصفحة.القسمنفىالسابقالمصدرانظر:)3(

.948ص-الملتصىبية-الضتي)4(

367.ص2%-المذهبالديباج-فرحونابن)5(
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المسند،منَالمرسلَوميًزوالسندَ،المتنَصححوعالمها،،الأندلس

منهمالضعفاءَوأحصى،الرواةَحصرَ،والقاطعالموصولبينوفرق

العِلل()1(.معاناةمعالسقيمتصحيحفيوجذَ،والثقات

مؤلفاته:

علىدئَت،متعددةمجالابوفي،كثيرةمؤلفاتالبرعبدابنألفَ

الاستذكار)كتاب:الحديثعلمفيفصنَّف،ودرايتهوقوتهالعلميةمكانته

وشرحوالآثار(الرأيمعانيمنْالموطأتضقَنهفيماالأمصارعلماءلمذاهب

)2(.أبوابهونَسقوجههعلىالموطأالكتابهذافي

رضيالصحابةأسماءفيهجمعَ(الأصحابمعرفةفيالاشيعاب)كتاث

.الطبقاتعلىورتبهمعنهمالله

والأسانيد(.المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد)كتاب

والسير،.المغازياختصارفي)الدُرركتابوالأخلاقالسيروفي

أشياءفيهاجمعأسفارثلاثةفي(المجالسوانسالمجالس)بهجةوكتاب

.والمحاضرةللمذاكرةتصلحمستحسنةً

هـ)3(.463سنةوفاتهوكانت

.61ص-الأندلسأهلملحفيالتأنسومسرحالأنفسمطمح-خاقانبنالفتح(1)

.267ص2جى-المذهبالديباج-فرحونابن)2(

والجزء.الصفحةبنفسالسابقالمصدرنفس)3(
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الفقهانتقال

اللهأنزله،الِإسلاميللتشريعالأولالمصدرالكريمُالقرآنُيُعتبر

وأمَرهُالنور،إليالظلماتمنَالناسليخرج-يخممحمدسيدناعلىتعالى

منإليكَانزلَمابلِّغِالرسولُائها!يا:فقالوبيانهللناسبتبليغهسبحانه

!)2(.إليهمنزَلَماللناسالذَكرَلتبيِّنَإليكَ)وأنزلنا:وقولهرئك!)1(

الأحكاممنواصولهاالشريعةقواعدعلىيشتملالكريمُوا.لقرآن

الأنظمةَويَحوي،خالقهباللهالفردعلاقةَتنظَمالتي،والتجديةالاعتقادية

الدارين.فيسعادتهتَكفلالتيوالتشريعات

الِإسلاميالتشريعمصادرمنالثانيالمصدرَباعتبارهاالسنةوجاءت

اطلق،ماوتقييد،اشكلماوتوضِيح،فيهاجملمالبيان،القرآنبعد

هيالنبويةَالسنةَإنالقولعنوغنيئ.العموموجهعلىوردماوتخصيص

)إنالهَوَى!)3(عنيَنطِقُ)وما:تعالىقولهبمقتضىوجلعزًاللهَعندمن

معهُ")5(ومثلَهالكتَابَاوتيتُإني"ألا:!شروقولُه!)4(يُوحىوَحيئإلَأهُوَ

التشريعفيأصلًاالسنةكانتهنامن،الشريفةالسنًة)مثلَه(ومعنى

أطيعُواآمنُواالَّذينَأيُّهَايَا!ال!:تعالىبقولهاتباعُهاوجبَ،للأحكامومرجعاً

اللَهإلىفرذُوةءٍشيفيتنَازعتُمفإن،منكمالأمرِواولىالرسولَوأطيعُوااللّهَ

وأحسنُخيرٌذلكَالاَخر،واليومبالفهِتؤمنونَكنتُمإنوالرسولِ

تأوِللًا!)6(.

.67رقمآيةالمائدةسورة()1

.44رقمايةالنحلسورة)2(

((4 )،)r34،آيةالنجمسورة.

ص5بالسنةلزومباب-يكربمعدبنالمقدامعنسننهفيداوودأبوأخرجه)5(

01.

.95رلَمآيةالنساءسورة)6(
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فإن(والسنة)القرآنالنَقلعلىمبنيةًالِإسلاميةالشريعةكانتوإذا

-:مجالينفيينحصرُالأحكاماستنباطفيمجالًا-للعقل

ومراميها.الشرعيةالأحكاممقاصدمعرفهَ:الأول

لأنوذلك،نمقفيهيوجدلامما،النصوصفيمماالاستنباط:الثاني

منلابدفكان،تتناهىالنصوصبينما،تتناهىلاالحوادث

وبذلك،فيهالنمقُوردماضوءفي،فيهنصلاماأحكاماستخراج

)1(.المجالانيتلاقى

والأمصار،الأقطاريدخلَأنبدهياًكان،كافةللناسالإِسلامجاءولما

لآخر،بلدمنتختلفوأعرافاً،وتقاليد،،وثقافاتحضازاتٍويواجهَ

الحياتية،بالمسائليتعلقفيما،طبائعهمفيالناستمايُزإلىبالِإضافهَ

هذهلحلالأصولمنمتفرعةقواعدالِإسلامفييوجدأنلابدوإذن

ودرء،المصالحتحقيقإطارفيوالمتطلباتالحاجاتولتلبيةِ،المسائل

هذاعلىوترتب،الأحكامومقاصدالتشريعوقواعدِيتفقبماالمفاسد،

يرثحتى،جم!دوفاتهبعدمن،الأجيالوتعاقبالزمنمرَعلىعلماءوجودُ

ماواستنباطوالاجتهادوالبحثالدرسقوظيفتهمعليها،ومنالأرضالله

النظرفييتمايزواأنالبشريةطبيعتهمقضتْالعلماءوهؤلاء،العباديصلح

.الاستنباطأدواتاستعمالعلىوالقدرةِوالاجتهاد

فياتفقتالتيالفقهيةالِإسلاميةالمذاهبظهرتهنا،ومن

علماءحددهاإعتباراتٍوفق،للفروعتخريجهافيواختلفت،الاصول

)2(.الشريعة

.6ص2بر-!لِإسلاميةالمذاهبتاريخ-زهرةأبومحمدانظر:)1(

الدهلوياللهولي،124ص2!-الأحكاماصولفيالِإحكام-حزمابن:انظر)2(
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بعضنقلواالذينالنابهينالعلماءمنبنخببماالأندلسحَظيولقد

حياتهم،جوانبأساسهاعلىوعالجواوقلَّدوهِا،بلدهمإلىالمذاهب

وانتشارهاالمذاهببعضسيادةإلىأدتمحددةَعواملَهناكأنعلى

الله.شاءإنالبحثخلالمنسنوضحهماعلى،هناك

الفقهية:المذاهبُ

الأوزاعي:المذهب

بنالرحمنعبدوهو،الأوزاعيالِإمامإلىالمذهبُطهذاويُنسب

)منبعلبكفيولدَ،المجتهدينالتابعينأفاضلمن،الأوزاعيعمرو

إليها)1(2.فنسبدمشققرب()أوزاعقريةهـونزل88سنة(الشاممدن

طلبفيرحلاتوله،وكرموفصاحةٍوخلتيدينذاعالماًرجلًاوكان

ورحل)2(،عندهمدةًوأقامكثييربنيحمىمنالحديتَخلالهاسمع،العلم

منوهما،سيرينبنومحمد،البصريالحسنمنالعلملأخذالبصرةإلى

)3(.التابعينمنالثانيةالطبقةأعلام

وسادسبيلَاَ،القياسإلىيرىولا،والسنةالكتابعلىمذهبةويقوم

فيالشافعيةمذهبغلبحتى،والأندلسوالمغربالشامفيمذهبه

اهـ()4(.)57سنةوتوفي،والأندلسالمغربفيمالكٍومذهب،الشام

منأولأنالتاريخكتبفتذكرُالأندل!،إلىمذهبهانتقالعنإما

بعدها.وما12صالثرعية.الأحكامفيالانجتلافسبببيانفيالإنصاف-=

.127ص3بر-الأعيانوفيات-خفكانابن()1

.133ص01بر-والنهايةالبداية-كثيرابن)2(

A.4صاجى-الحفاظتذكرة-الذهبي)3(

.912ص01بر-والنهايةالبداية-كثيرابن)4(
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لدمشقيئ)1(اٍسلامبنُصعصعةُهوالأندلسإلىالأوزاعيالمذهبأدخل

هذاوبقيفيها،الِإفتاءمنصبَوتقلد،قرطبةإلىدمشقمنانتقلالذي

حتىوالقضاء،الفُتياخلالهاساد،سنةأربعينمدةَفيهاغالباًالمذهبُ

بن)الحكم،الثالثالامويالخليفةزمنالهجريالثانيالقرننهايةِ

عنه)2(.اللهرضيأنسبنمالكالِإماممذه!غلبحيث(،هشام

المالكي:المذهب

فإن،الأعلاموتراجمالتاريخكتبمنالمأثورةِالنصوصدراسةِبعدَ

القوطية:ابنفيقول،غامضةلازالتَالأندلسإلىالمالكيةدخولمسألة

أهلتحويلفيفعالأعنصراًوكانمالكالِإماممذهبأدخلالذي!إن

بينماالسَلميئ()3(،حبيببنالمنكعبدهوالمذهبهذاإلىالأندلس

منجماعةالأندلسإلىالمالكيةَأدخلمنأولأن،أرسلانيرىمشكيب

)بشبطون(المعروفاللخميئالرحمنعبدبنزيادرأسهموعلى،العلماء

وصفوا،الأندلسإلىرجعوافلماالحجقاصدينالحجازإلىرحلواحين

صيتهبهعظمما،قدرهوجلالة،علمهوسعةمالكالِإمامفضلمن

متقناً)،(.مكملَاَمالكموطأأدخلمنأولهوالمذكوروزياد،بالأندلس

سادالذيالمذهبهومالكالِإماممذهبفإن،كانماوأياً

وأصبح،للدولهالرسميَالمذهبَغداحتى،الصدارةلهوكان،الأندلس

بنهشامعهدفيوبخاصةٍوالنفوذ،السلطةِأصحابَالمالكيونالفقهاء

اهـ29الأندل!سفيتوفيالأوزاعيأصحابمنفقيهالدمشقيصلامبنصعصعة()1

324(.ص-الملتصىبغية-الضيفي)ترجمته

.41ص-والقانونيةالإنسانيةتعاليمه-الأوزاعيالمحمصانيصبحي.د)2(

.23-صالأندلسافتتاحتاريخ-القوطيهابن)3(

.255صا-!السندسيةالحلل-ارسلانشكيب)4(

of
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اتَباعه)1(.علىالناسفحمل،ولمذهبهلهوالإجلال،بهالِإعجاب

اختيارصلاحيةَوخولهقاضياً،يحىبنيحىهشائموئَىولقد

لاوكان،واختيارهبمشورتهإلاالأندلسفيقاضِيعينُلافكان،القضاة

أهلأحذمنيُعطَالم:المقرييقولمالكَياًا)2(.كانمنإلاالقضاءَيولي

وعِظمالحظوةِمنيحىبنيحىاعطيماالِإسلامدخلهامنذالأندلس

()3(.وتقواهوورعهِشخصيتهقوةبجانبالذكر،وجلالةِالقدرِ

أمرهمابدءفيانتشرا)مذهبان:المَقريبروايةحزمابنويقول

يوسفأبوالقضاءوليلمّافإنه،حنيفةَأبيمذهب،والسلطانبالرياسة

إفريقية،عملأقصىإلىالمشرقأقصىمن،قِبلهِمنالقضاةوكانت

عندنامالكومذهب،مذهبهإلىوالمنتسبينأصحابهإلايوليلافكان

فيالقولمقبولَ،السلطانعندمَكِيناًكانيحىِ؟بنيحىفإن،بالأندلس

،واختيارهبمشورتهإلاالأندلسأقطارفيقاضياَيوليلاوكانالقضاء،

()،(.المالكيينإلايوليلاوكان

الحج:إلىالرحلةُ-الثانيالسبب

المدينة،علماءعنالأخذفاقتصروا،علمدارَالمدينةآنذاكوكانت

الأندلسأهلإليهفرجعأنس(،بن)مالك،آنذاكوإمامهموشيخهم

)5(.طريقتهإليهمتصللمممن،غيرهدونوقلدوه،والمغرب

.255صاجى-السندسيةالحلل-ارسلانشكيبانظر:(1)

.218ص2-بالطيب-نفحالمفريانظر:)2(

.921ص2-%الطيبنفح-المفري)3(

.218صالجزءنفسالسابقالمصدرنفس)4(

.944ص-المقدمة-خلدونابنانظر:)5(
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إلى،الأندلسفيمالكمذهبانتشارسببَخلدونابنويَعزو

الحضارةيُعانونيكونواولم،الأندلسأهلعلىتغلبكانتالتيالبداوة

ولهذا،البداوةلمناسبةِ،أميَلالحجازأهلِإلىفكانوا،العراقلأهلالتي

تنقيحُعندهميأخذهولم،عندهمغضاَالمالكيالمذهبيَزللم

)1(.المذاهبمنلغيرهوقعكماوتهذيبُها،،الحضارة

الِإماممذهبقلَّدواالأندلسبىأهلبأنهذا،خلدونابنقولويردُ

المذهب،بهذاتامةٌقناعاتلديهمتوئَدتحتى،فاحصةنظرةٍبعدمالك

نقلَاَأرسلانشكيبيقولالجر،إلىالساقيةنظرةَغيرهإلىنظروابحيث

نعرفلا:يقولونوهم،مالكفمذهبالأندلسفي)أمأ:المقدسيّعن

وإن،نفوهُشافعيئّأوحنفىعلىظهروافإن،مالكوموطأ،اللهكتابإلا

لامصم،إلىالمغربوسائر،قتلوهربماشيعيأومعتزليّعلىعثروا

اذاكرُوكنتُ،ومالكحنيفةأبيمذهبإنما،الشافعيمذهبيعرفون

هومن،اسكتْ:ليفقيل،الشافعيقولفذكرتُ،مسألةفيبعضهم

لأهلومالك،المشرقلأهلحنيفةأبو:بَحرينكاناإنما،الشافعي

()2(.بالساقيةونشتغلافنتركهما،المغرب

الأندل!:فيالمالكئةأقطاب

اعتمدواالذينالأندلسفيالمالكيةفقهاءجميعنذكرأنالمتعذرمن

بذكرنكتفيلذلك،والتعليقاتالشروحعليهووضعواالموطأ،على

الزمني.الترتيبحسبأقطابهم

.944ص-المقدمة-خلدونابن:انظر(1)

.232صاب-السندسيةالحلل-أرسلانشيهب)2(
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شؤونفيتدِخلهموكثُر،المناصبأهمفيترئَعواحيث،الرحمنعبد

)1(.الدولة

وأقوالوالسنةاللهكتابعلىيقومالذيالمذهبهذالسيادةوكان

تاريِخفيبعيدةآثارٌ-)2(القياسثمالمدينةأهلوعمل،وفتاويهمالصحابة

متماسكاَ،مذهبياًمجتمعاًووضع،وحًدهاحيث،أوحدكمذهبالأندلس

)3(.داخلهوالعيشبالترعرعآخرمذهبلأيّيفسحلا

وسيادته:المالكئيالمذهبانتقالأسباب

السياسي:السبب-الأولالسبب

علىوالعمل،المذهبهذاالسلطانذويتمكينفيويتلخص

عبدبن)هشامالخليفةعنجاءفقد،اتباعهعلىالناسوحمل،نشره

والفقه،الحديثلاسيَّما،دبوالأالعلممجالسيُؤثرُكانأنهانرحمن(

وكانت،وتقواهبعدلهوئشيد،بسيرتهمعجباً،لهمعاصراًمالكالِإماموكان

بنيبغضوهي،المسافةبعدِرغم،مشتركةعواطصالرجُلينبينتجمع

أفعالهالمدينةِبعَلَوئَةِالمنصورجعفرأبوفعلأنبعدوبخاصةٍ،العباس

إلىطريقهمفيالمدينةِإلىالأندلسمن)،(جماعةرحلوقد،الشنيعة

كثيرَفكان،الرحمنعبدبنهشامإلىمالكالِإمامسيرةَونقلوا،الحج

عهدبدايةحتىالفتحمنَالأندلسفيالاسلامدولة-عنانعبداللهمحمدانظر:)1(

.226ص-الناصر

(r):213ص2بر-الاسلاميةالمذاهبتاريخ-زهرةأبومحمدالامامانظر.

الناصرعهدبدايةحتىالفتحمنالأندلسفيالإسلامدولة-عنانعبداللهانظر:)3(

.226ص-

ستأقيالفيثي(يحسبنيحىدينار،بنعيسى،الفخميعبدالرحمنبن)زياد)4(

الرسالة.هذهفيترجمتهمِ
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الفَخمي)1(:زيادبنالرحمنعبدبنزيادا-

إلىرحل)بشبطون(،يلقب،اللهعبدأبايُكنى،قرطبةأهلمن

سماعٍكتابُالفتاوىفيعنهوله،مالكالِإماممنالموطأوسمع،المشرق

فيهقال،الأندلسإلىالموطأأدخلمنأولوهوزياد،بسماعِمعروفٌ

فرحونابنُعدًهُ،وقدوفقههعلمهلغزارة(الأندلسفقيه)زياد:المدينةأهلُ

هـ.402سنةوتوفيمالكأصحابمنالأولىالطبقةفي

الطُليطِلّي)2(:الغافقيديناربنعيسى2-

)فقيه:لبابةبنعمربنمحمدفيهقالمفتياً،عالماً،فقيهاً،كان

إلىبهكتب)الهديَّة(سفَاهالفقهفيكتاباًألًفدينار(بنعيسىالأندلس

مالكالِإماملمذهبالأولىالطبقةمنوهوأجزاء،عشرةالأمراءبعض

هـ(.)212توفي

اللَّيثيئ)3(:يحىبنيحى3-

عنهوروى،مالكالِإمامولازمالمشرقإلىرحل،قرطبةأهلمن

منصبَوقلِّد(الأندلس)عاقلفسضَاهمالكالِإمامبهواعجبالموطأ،

-الحميدي،154صاقسم-الأندل!علماءتاريخ-الفرضيابن:فيترجمته)1(

Yص-المقتبسجذوة I A،فمحونابن492،ص-الملتمسبجة-الضئي-

ص-الزكيةالنورشجرة-مخلوفبنمحمد037،صابر-المذهبالديباج

.63

فرحونابن-فيترجمته331،صاتسم-الأندلسعلماءتاريخ-الفَرضيئابن)2(

63.-صالزكيةالنورشجرة-مخلوفمحمد64،ص2بر-المذهبالديباج-

ترِتيب-عياضالقاضي-فيترتجهص2قسم-الصلة-بثكوالابن)3(

المقَري352،ص2-جائذهبالديباج-فرحونابنة534ص3%-المدارك

الفَرضيابن382،-صالمقتب!جذوة-الحُميدي،812ص2-جالطيبنفح-

.026ص-النحوينطبقات-الزَبيدي،291ص2قسم-تازيغ-
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عنفيهاوأخذ،والموصل،وبغدادالحجاز،إلىفرحل،العلممراكزبين

:حزمابنقال،والعلمبالرياسةعصرهعلمالملهشَهدحتى،العلماءأ؟ابر

الوليدأبيمثكإلاالوهابعبدبعدالمالكيالمذهبلأصحابيكنلمالو

(.لكفاهمالباجي

مصنفاته:

وكتاب،الموطأشرح()الفنتقى(الاصولأحكامفيالفصول)إحكام

وكتابالمُدؤَنة(اختصارفي)المُهذبوكتاب(الحجاجعلمفي)السراج

وتوفي(والمنسوخ)الناسخوكتابالتوحيد(معرفةإلى)التسديد

هـإ.)474

المالكىّ)1(:رشدبنالوليدأبوالقاضي6-

أهمهاكثيرةمؤلفاتلهعالماًفقيهاًكان،بقرطبةالجماعةقاضي

الفستخرجةفيلماوالتحصيل)البيانالمدؤَنة(،كتبلأوائل)المقدمات

هـ.052سنةتوفيالمقتصِد(ونهايةُالمجتهِد)بدايةُ(والتعليلالتوجيهمن

الظاهرفي:المذهبُ

)2(الأصبهانيخلفبنعلىِبنداوودإلىالظاهرفيُالمذهبُئنسب

وكانبغداد،فيونشأهـ()202سنةبالكوفةولدَ،بالظاهريالمشهور

منأولوهو،)3(وشمائلهالثافعيفضائلفيوصنَف،المذهبشافعي

الأحكامفيبالقياسالقولونفى)4(،الِإسلاميةالشريعةفيبالظاهرقال

الملتص!-صبغية-الضَبًي:فيترجمته،576ص2قسم-الصلة-بثكوالابن)1(

.285ص2بر-المذهبالديباخ-فرحونابن،05

.255ص2بر-الأعيادَوفيات-خلكانابن)2(

والصفحة.الجزءبنف!الابقالمصدرنفى)3(

374.ص8بر-بغدادتاريخ-البغداديالخطيب)4(

06http://www.al-maktabeh.com



خؤَلته،لديهمكينةٍبمنزلةٍوحظي،الرحمنعبدبنهشامعهدعلىالقضاء

النحاةِمنالزبيديعدَّهوقد.الأندلصأقطارفيالقضاةتعيينفيالمشورةَ

2)4سنةتوفيله،فترجم r.)هـ

ال!لمي)1(:حبيببنالملكعبد4-

ودرسَ،المشرقإلىرحل،قرطبةإلىوانتقل،طليطلةمنأصله

الطُولىاليذوله،أنصارهكبارمنصارحتىفيهوبرع،مالكالإِماممذهبَ

ولقد،المالكيةمذهبإلىالاوزاعيمذهبمنالأندلسأهلتحويلِفي

علىالفقهفيكتاباًألف(،الأندلس)بعالملُقبحتىواسعةًشهرةَأدرك

مثلُها(يؤلفالم:الفرضيئابنقال)الواضِحَة(سماهمالكالِإماممذهب

)الناسخوكتاب(والتابعينالفقهاء)طبقاتوالموطأ()تفسيركتابوله

(.القرآن)إعرابو(والمنسوخ

طبقاتفيالزبيديعدًهكماالأدباء،طبقاتقيالفرضيابنوعَدة

وتوفي،المالكيةطبقاتمنالرابعةالطبقةفيفرحونابنورتبه،الئحاة

.(-AYrA)سنة

)2(:الباجيالوليدأبوالقاضي5-

أهلمن،المالكيالباجيأيوببنسعدبنخلفبنسليمان

وتنقل،المشرقإلىرحل،الأندلسفيالمالكيةعلماءأكابرومن،قرطبة

فرحونابن:فيترجمته،191ص2قس!ا-الأندلسعلماءتاريخ-الفرضىِابن)1(

214،ص2-جالطب-نفحالمقًري15،ص2بر-المذهبالديباج-

.026ص-الخويينطبقاتالزبيدي

الأندلسصقضاةتاريخ-النباهي0،02صاقسم-الصلة-بشكوالابن)2(

جى2-الطيبنفح-المقًري،954ص2-تالأع!انوفيات-خلكانابن59،

937.صاجى-افذهبالديباج-فرحونابن،274ص
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ألفاظظاهرمنالشرعيةالأحكاماستخراجعلىمذهبهُويقوم،الشرعية

الحكمعليهاقامالتيالعلةعنبحثولاتأويلدونالشرعيةالنصوصَ

الِإسلاميةالموضوعاتجميعفيالألفاظظواهروتطبيق،عليهوالقياس

نفيذلكعلىويترتب)1(السبة4الكتابمننصوصفيهاوردتالتي

نفَرتمسائلجؤَزفقدذلكعلىوبناءً،القياسوإبطالبالرأيالاجتهاد

آخذاً،والجُنبالحائضقبلمنالمصحفص!قَكجواز،منهالعلماء

النص!)2(.بظاهر

سنناًضفَنهاالتيكتبهالى،المشرقفيمذهبهانتشارسبثويرجعُ

فينَشِطواالذينتلاميذُهثم،مذهبهعلىبهادللأدلةٍعلىتشتملوآثاواً

غداحتى،حولهمنِوالتفواالناسَفاستقطب،علممنكتبهفيمانشر

الحنفيةلمذاهبرابعاَمذهباًالهجريينوالرابعالثالثالقرنينفيمذهبه

)3(.والشافعئةوالمالكئة

ذكرفقد،الأندلسفيالظاهريالمذهبانتشارسببأما

بناللهعبدالأندلسإلىالمذهبهذاأدخلمنأول)إن:الحُميدي

يدعلىتتلمذثممالكياًوكانهـ()292المتوفىهلالبنقاسمبنمحمد

فيواجتهدالأندلسأهلعلىبهاوأقبلكتبهونسخَ،داوودالظاهري

نشرها()،(.

381.ص2-جالِإسلامِةذاهبالمتاريخ-زهرةأبوعمد)1(

!القرآنمنتي!رما374)فاقرؤواص8-جبغدادتاريخ-البغداديالخطيب)2(

.""والض02آيةالمزئَل

381.ص2جى-الإِسلاميةالمذاهبتاريخ-زهرةابومحمد)3(

هلالبنقاسمبنعبداللهترجمةوانظر:،264ص-المقتبسجذوة-الحميدي)4(

الصفحة.نفىفي
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هو،الأندلسيينبينالمذهبهذانشرسبيلفيمُنافحأولأنغير

علىثارالذيالظاهريالفقيههـ(،)355المتوفىالبلوطيسعيدبنمنذر

العلماء)1(.باختلافعالماًوالنظر،الاحتجاجكثيروكان،التقليد

وملأها،الظاهريالفقهفيكتباًألفقدالظاهريداووفىكانوإذا

أوجإلىورفعهالمذهبهذاأبرزعبقرفيخلفهفقد،والسننبالأحاديث

بنمحمدأبوالفقيهوهوألاالاستدلالوقوةبالحُجةعنهبالدفاع،عظمته

.حزم

حَزم:ابنُ

سنةولد)2(،قرطبةأهلمن،حَزمبنسعيدبنأحمدبنعليهو

والِإسلامية)3(،العربيةللعلومالجامعالعالموهو،أبومحمدهـوكنيته384ُ

أثرتالتيوعلومهحياتهترجمةعلىقام!،كثيرةمقالاتفيهوللعلماء

مقصودنا.بهنحققمامنهانقتطفالِإسلاميةالمكتبة

فيممَفنناً،وفقههالحديثبعلومعالماًحافظاًكان):الحُميديقال

ولأبيهلهكانتالتيالرياسةبعدالدنيافيزاهداً،بعلمهعاملًا،جمةعلوم

المُلك()4(.وتدبيرالوزارةفيقبلهمن

بنمنذر:ترجمتهوانظر،144ص2قم-الأندل!علماءتاريخ-الفَرضيابن)1(

والصفحة.والجزءالمصدرنفسفيسعيد

الطيببنفح-المفري:فيترجمتهانظر،415ص2قسم-الصلةبضكرالابن)2(

وفيات-خلكانابن،55ص-الأنفسمطمح-خاقانبنالفتح،283ص2

موسوعة-دمثق-جامعةالظاهريحزمابنفقهمعجم02،3ص-!3ا،عيان

.17ص-الاولالمجلد-الاسلاميالفقه

803.ص-المقتبسجذوة-الحُميدي4()3،
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أهلأجمعحزمابن)كان:قولهالجيّانيصاعدعنبشكوالابنونقل

علمفيتوسعةٍمع،معرفةوأوسعهم،الِإسلاملعلومقاطبةالأندلس

والأخبار()1(.بالسيروالمعرفةوالشعر،البلاعةمنحظهوموفور،اللسان

)ألف:فقالالحُميديعذَهاالفنونمختلففيكتباًحزمٍابنُوجمعَ

لجُملالجامعةالخِصالكتابفهمإلىالِإيصال)كتابَالحديثفقهفي

اوجبهماعلىالأحكاموسائروالحرامالحلالالواجبفيالإسلامشرائع

.(والِإجماعوالسنةُالقرآن

)التقريبو(ومسائله)الِإجماعو(الأحكاملاصول)الِإحكامكتاب

(.المنطقلحد

الظاهرأصحاببينماالِإلباس)كشفوالموطأ()شرحكتاب

(.القياسوأصحاب

و(النفس)اختلافووالنِحل(والأهواءالمللفي)الفِصَلكتاب

.(الحمامة)طوق

وفقهالأحكامأحاديثفيهجمع،فقهيةموسوعةوهو()المُحلىوكتاب

()2(.مذاهبهماختلافعلىالعلماء

الفقهي:حزمابنمنهج

وراءمجالٌللعقلوليس،والسنةالكتابعلىحزمابنفقهيعتمد

عندهوالأدلة،بهمايلحقماْأو،قياسولااجتهادفلا،المصدرينهذين

هي:

.416ص2قسم-الصلة-بث!كوْالابن)1(

803.ص-المقتشجذوة-الحميدي)2(
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كثيرٍمثل،بنفسهبئناًيكونوقد،للشريعةالأولالأصلوهو:الكتابُا-

السنة،بيانإلىيحتاجأو،والفرائضبالنكاحالمتعلقةالأحكاممن

خفياًيكونوقد،جلياواضحاًيكونقدالقرآنوبيان،المجملكتفصيل

الذكر.أهلإلايدركهلا

النظمفيمئلهتكنلموإنكالقرآن،اللهمنوحيئعندهوالسنة:السئة2-

باحكامتأتيوقد،للقرآنمبينةُأنهايرىوهووالإعجاز،والتلاوةوالتأليف

.القرآنبإيجابواج!ثبهاوالأخذ،القرَآنفيموجودةٍغير

غيرمنبالِإجماعحجةفالمتراترةوآحاد،،متواترةإلىالسنةويقسًم

ويوجبالتواتر،شروطيستوفولمالأكثرأوالواحدرواهماوالاَحادتردد،

معويلتقيالعلماء،يخالفوبهذا،بهوالعملالعقائد،فيبهالأخذ

)1(.حنبلبنأحمدالِإمام

:حزمابنمذهبانتث!ارعوامل

الظاهريداووفىصاحبهيدعلى،حزمابنقبلمنتشراًالمذهبهذاكان

ورفع،تبناهالذي،حزمابنعهدفيعرشهعلىوتربعوترعرعنماأنهغير

:زهرةابومحمدالِإمامذكرهمالأمرينذلكومرجع،وحدهرايته

كتابوأهمهاومتداولةٍمطبوعةٍكتبفيوأحكامهاضولهتدوينأ-

اصولفيهماوضحفقد،لاصولًالأحكامالِإحكاموكتاب)الفحلى(

.غيرهوبينبينهمقارناًالمذهب

يقصدونهكانواالذين،الشبابواستقطاب،ونشرهمذهبهإلىالدعوة2-

صيتُه،وعلاانتشرالذي،المذهبهذابذرةَفيهمفزرع،إليهمخلصين

.001صابر-الأحكاملاصولالاحكام-حزمابنانظر:)1(
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)1(.ونشاطهمبجدهم

المذاهبمنمذهبينخلالهااستعرضنا،موجزةلمحةٌهذه

يعنيِلاهذاأنغيرشأنهما،وعلا،الأندلسفيوساداانتشرا،الِإسلامية

تربةَتجدلملكنها،موجودةكانتفقد،الأخرىالمذاهبوجودعدم

السياسيةالأسبابولعكَ،وضيقمحدودنطاقعلىكانتولذلك،خِصبة

المذهبسيادةإلىأدت،وسيرتهوفقههمالكبالِإمامالتامةوالقناعة

.غيرهحسابعلىوانتشارهالمالكي

بنقاسمإلى،الأندلسإلىدخولهفَيعزىالثافعيئُالمذهبأما

الثالثالقرنأواسطفيالمشرقإلىرحل،قرطبةأهلمنوهوسئار)2(،

فأنكر،الأندلسإلىوعاد،الشافعيةشيوخكبارعلىرسود،الهجري

طريقعن،الشافعيالِإماممذهبينشروانصرفالتقليد،فقهائهاعلى

الأندلسلفقهاءمخالفاًجديداًطريقاًشقوقد،والتأليفالتدري!

.وإجماعوقياسوسنَّةقرآنمن،الفقهيةالاصوللدراسةفلجأ،المالكيين

2)6المتوفىمخلدبنبقيئ:أعلامهمومن V3()هـ).

هـ()،(.)203المتوفىالخِيارأبايُكنَىنصعبن)هارون

هـ()5(.)592المتوفىالخزًازبابنالمعروفالعزيقعبدبن)يحى

فيمرقدالأندلسفيالفقهَبأنَالقولَنستطيع،تقدمماوثمرةُ

مرحلتين:

.004ص2جى-الإسلاميةالمذاهبتاريخ-زهرةأبومحمد)1(

355.صاقسمالأندل!-علماءتاريخ-الفرضيابن:فيترجمتهانظر)2(

،!!-الرسالةهذهمن-التفسيرقسمفيترجمتهانظر)3(

.916ص2قسم-الأندلسعلماءتاريخ-الفَرضيابن:ترجمتهانظر)4(

.185ص2قسم-السابقالمصدرنفس)5(
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المذهببفروعالتمسكطابعَواتخذ،المحضُالتقليد:الأولىالمرحلة

الاماممذهبفيأقطاباًكانواوعلماءفقهاءوظهر،عنهاالخروجدونالمالكي

دعائمهتثبيتفيلهمالفضلُويرجعُ،وأخلاقهوسيرتهبعلمهتأثروامالك

المذه!وجعلوه،المذهبهذاتبنُّواالذينالحُكامإلىبالِإضافة،وسيادته

للدولة.الرسميً

والشروح،والتأليفالبحثعلىالأندلسعلماءُانكبَّالمرحلةهذهوفي

فقههوتدوين،مالكالامامموطأكتابحولدارتومعظمها،والتعليقات

الوليدلأبي)المُنتقَى(وكتابحبيببنالملكلعبد)الواضجَة(كتابمثل

الباجيئ.

،المقارَنالفمَهطريقعنالمذاهببإبرازامتازتفقد:الثانيةالمرحلةُأما

استناداًالمذهبترجيحثم،والأحكامالمسائلفيالعلماءاختلافبذكروذلك

المجتهِد)بداية:المجالهذافيالمدؤَنةالكتبأهئَمومنوالدليلللحجَّة

رشد.بنالوليدأبيللقاضيالمقتصِد(ونهايةُ

كتابهفيالمرحلةَهذهيمثلُحزمابنَالفقيهبأنالقولنستطيعأنناكما

الأدئةيذكرثم،والمسائلالأحكًامفيالمذاهبأقوالفيهيذكرالذي)المُحلّى(

ترجيحُه.كانأساسهاوعلَ،مذهبُهعليهاقامالتيوالبراهين
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القراءاتعلئم

تعئَمهماأوللأن،وعهداًنثأةًالاسلامعلومأقدمَالقراءاتيُعتبرُعلمُ

ثِم،وحفظَهالكريمالقرآنكانالدينعلوممنعليهماللهرضوانالصحابةُ

يُميَزُعلمإلىالحاجةُفقضت،ألفاظهوضبطِالقرآنقراءةفيالناسُاختلفَ

التحريفمنالكريمالقرآنلألفاظوقايةًالشاذّ،منالمتواترالصحيحَ

.القرآنأهلبينللخلافودفعاً،والتبديل

أفادقد،المتقدمونالأعلاملتدوينهتصذَوالذيالعلمذلكفكان

بضبطها،والاهتمامالحروفمخارجفيالبحثلأنً،عظيمةًفائدةًالمسلمين

الأحكاممعرفةعلىبهويُستعان،حفظهويُسهل،القرآنتلاوةيُيسر

الاماميقول،الأحكامفيالاختلافَئظهرالقراءاتاختلافاذ،الشرعية

السيوطيّ:

باختلافاذ،الشرعيةالأحكاممعرفةُعليهيترتبعظيئم)وهوعلمٌ

الملموسوضوءِنقضالفقهاءُبنَىلهذا،الأحكامفيالاختلافيظهر،القُرًاء

ففيالنَساء!ولامستُمُ)أو:تعالىقولهفيالقراءةِاختلافعلىوعدمه

:لمَستُم()1(.قراءة

والوقوف،بهاالأمةوعناية،العربيةاللغةعلمفيالمسلمينأفادأنَهكما

اطِّلاعناخلالمننجدأننا-ذلكيؤيدومما،وقواعدهاودقائقهامزاياهاعلى

مبرِّزينكانواالنحويينمنالكثيريننجد،القراءوتراجمالنحاةتراجمعلى

أنَكما،بالفرًاء()2(المعروفزيادبن:)يحىمثل،القراءاتعلمفي

34والآية،ابراهيمالفضلأبومحمدتحقيق-278صاجى-الِإتقان-السيوطي1()

.النساءسورةمن

.131ص-النحويينطبقات-الزَبيدي-ترجمتهانظر)2(

67http://www.al-maktabeh.com



النحو.فيبارعينكانوا()1(الكسائيئعمروكأبيالقراء)أئمةمنالكثيرلن

الأندلس:فيالقراءات

الصحابةلدىكانتالاسلاميةالعلومنواةأنًإلىالإِشارةسبقت

تعليممهمَّتهموكانت،الفتحجنودمعالأندلسدخلواالذينوالتابعين

علىالأندلسأهلُقرأفقدلذلك.الأحكاموبيان،والحديثالقرآن

يأخذونوكانوا،الاسلاميالفتحمنذالمشارقةمنوصلتهمالتيالقراءات

عهدُجاءحتى،شروحاوتعليقاتٍإلىبالاًيُلقواأندونالقراءاتهذه

حيث،القراءاتعلمانتشارفيالفضلُإليهيرجعالذي)2(العامريّمجاهد

وأكرموشجَّعهمالفنَهذالعلماءالبابوفتحأعلامها،منعلَماًكان

وفادتهم.

إلىوروايتهاالقراءاتهذهيتداولونالقرالميزل)ولم:خلدونابنيقول

صناعةًصارتحتَّى،العلوممنكُتبفيمافكُتبت،ودُونتالعلومُكُتبتأن

ملكَأنإلى،والأندلسالمشرقفيالناسقوتناقله،منفردأوعلماً،مخصوصةً

بينمنالفنبهذامُعتنياًوكان،العامريِّينمواليمن"مجاهد"الأندلسب!ثرق

تعليمهفيواجتهد،عامرٍأبيبنالمنصورمولاهبهأخذهئَا،القرآنفنون

.وافرأ()3(ذلكفيسهمُهوكان،بحضرتهالقرّاءأئمةِمنكانمنعلوعرض!

ماذلكعلىوالدليل،السبعبالقراءاتالقرآنالأندلسأهلقرألقد

.7ص-السبعالقراءاتفيالتَيسير-الدافيعمروأبو-ترجمتهانظر1()

الناصر،عبدالرحمنمولىعامر،أبيبنمحمدمنصوربنأمجاهد:العامرفيمجاهد)2(

شةوتوفي-دانيةونزلَقرطبةفينثأ،بالقراءاتعالماً،للادبوأهلًاللعلممحباًكان

436!.

354(.ص-المقتبسجذوة-الحُميدي:ترجمته)انظر

.Irvص-المقدمة-خلدونابن)3(
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القرآن)وقراءة:قال،الأندلسأهلتديُنعنحديثهعندالمفريُّنقله

.()1(ووجاهةٌرونقٌوللفقه،رفيعةعندهمالحديثورواية،بالسبع

فتداولاًكانالذيعنهاللهرضيعثمانمصحفوجودُذلكيؤيدومما

تجمعُطريقةٍعلمكتوباًوكان)2(،عظيئموشأنرفيعةمنزلةٌعندهموله،بينهم

إعجامهاعدامع،القرآنعليهانزلالتيوالأحرفالمختلفةالقراءاتوجوه

شكلها)3(.أو

وحواضرمدنجميعفيالناسقتلقَاهاوالتيالمشهورةُالقراءةُأفَا

شكيبيقول،السبعةالقرًاءأحدوهو")4(،المدفن"نافعقراءةهي،الأندلس

المدفطئم)5(.نافعفقراءةُالأقاليمجميعفيالقراءات)افا:أرسلان

الأندلس:فيالقزَاءأعلام

حتى،المشارقةمنغ!يرهمعلىالقراءاتفييعتمدونالأندلسيونظلً

الأندلس،شرقالعامرفيُمجاهذملكحين،الهجريالرابعالقرنمنتصف

"مكيئُالقراءإماموظهرسوقُها)6(،عهدهفيونفقَت،القراءاتعلمفيوبرز

عمروأبوتبعهثم،المَراءاتفيالمصنَفاتصاحبالقيسيّ"طالبأبيابنُ

فيالأندلس-أهلفاشتغل،الشاطبيّالقاسمأبوبعدهمنجاءثم،الدَّانيّ

)2(

(r)

)4(

)5(

)6(

602.صأ-!الطيب-نفحالمقَري

602.ص2-!الطيب-نفحالمقري

.01صا!-العرفانمناهل-الزُرقافيانظر:

هـ)انظرا96سنةتوفيالسبعةالقراءوأحذ،المدينةاهلمنتابعيئهو:المدفينافع

98.صابر-الذهبي-الكبارالقراءمعرفة:ترجمته

.276صاب-الندسيةالحلل-ارسلانشكيب

.437ص-المقدمة-خلدونابنانظر:
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)1(.عندهمالقرًاءقبلةَ"دانية"وأصبحتالفنهذا

طالب:أبببنُمكئيُ

رحلهـ()2(،)355سنةبالقيروانوُلد،القيسيطالبأبيبنمكيُهو

ثمالحجاز،إلىوارتحلمصر،فنزل،علماثهعلىالقراءاتوتلقىالمشرقإلى

حتىكثير،خلقبهفانتفعَ،قرطبةبجامعللإقراءوجلسالأندلسإلىعاد

صيتُه)3،.وذاع،قدرُهوجل،اسمهعَظُمَ

بذلكلهشهدتقيّاً،وَرِعأ،العربيةوالتفسيرواللغةبالقراءاتعالمأوكان

،القرآنعلومفيالتبخَرأهلمن"هو:خفَكانابنقالالعلماء،منثُلًة

علومفيالتواليفكثير،والعقلوالذَينالفهمجيِّد،الخُلقحسنُ،والعربية

فيهوقالبمعانيها")4(.عالماً،السبعللقراءاتمُجؤَداً،لذلكمحُسناً،القرآن

وكبارهم،القراءأئمةمنالذهبيّالامامواعتبره)5(،ذلكمثلالجزريابن

)6(.العاشرةالطبقةفيورتبه

أهلمن"مكي:فقاللهوترجمالنحو،فيإماماًالقِفطيئُذكرهوقذ

علومفيالتأليفكثيز،الدينجيدالفهمحسن،والعربيةالقرآنفيالتبخُر

الأندلس.مدن-منودَانية08ص17بر-الأدباءمعجم-الحمويياتوِتانظر:(1)

المقتبسجذوةالحميدي:ترجمتهانظر؟63،ص2قسم-الصلة-ب!ئكوالابن)2(

ترتيبالمدارك-عياضالقاضي،946ص-الملتص!بغية-الضَبي،381ص-

.737ص3ب-

316.صابر-الكبارالقراءمعرفة-الذهبيانظر:)3(

.yyjص5جى-الأعيانوفيات-خلكانابن)4(

903.ص2بر-النهايةغاية-الجزريابن)5(

.11rصر،ا!-الكبارالقراءمعرفة-الذهبي)6(
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")1(.والعربيةالقرآن

)2(.كتابهفيالجزرفيابنعذَهمكثيرونالقراءةعنهأخذوقد

في)الايضاحُ(النهايةبلوغفي)الهدايةُالتفسير:ففي:مؤلفاتهوأما

(.القرآناعجاز)بيان(القرآنأحكام)اختصارُ(والمنسوخالناسخ

(القراءاتمعانيفي)الِإبانة(القراءاتفي)التبصرةُ:القراءاتوفي

القراء(.اختلاففي)التذكرةوعللها(القراءاتوجوهعن)الكشف

في)الزاهي(،العواملومعرفةالعربيةلأصول)التذكرةُالنحو:وفي

الِإعراب(.مستعملأصولعلىالدائهاللُّمع

)4(الباحثينبعضوذكرها)3(كتابهفيمنهاجزءاًخليفةحاجيذكروقد

هـ()5(.f)37سنةفكانتوفاته(ما

الذَاني:عَمروأبو

بابنالمعروفالقرطبيّالَامويالذَانيأبوعَمروسعيدٍبنُعثمانُهو

الصَيرفيئ)6(.

313.ص3ب-النحاهأنباهعلىه),1اإنباه-القفطي)1(

903.ص2بر-النهايةغاية-الجزريابن)2(

933.ص3،صا-برالظنونكف-خليفةحاجي)3(

دكتور/تحقيق-6ص-القراءاتمعافيعنالابانة-طالبأببنمكيانظر:)4(

شلبي.عبدالفتاح

374.ص5جى-الأعيانوفيات-خلكانابن(ه)

المقتب!-جذوة-الحميدي:ترجمتهوانظر،45ص2قسم-الصلة-بشكؤالابن)6(
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وهي،الأندلسفي"دَانِيةَ"وقدم،قرطبةسكنهـ()371سنةؤلدَ

هـ()1(.)444سنةماتحتىواستوطنهاإليهايُنسبُالتي

إلىعادثموالحجاز،وبغداد،مصرَ،فنزل-المشرقإلىرحل

،عصرهعلماءبينبعيداًشأواًبلغولقد)2(،القراءاتأتقنأنبعدالأندلس

بقوةيمتازوكان،مشارقةًأممغاربةًأكانواسواء،فيهمالسَبققصبوحاز

كثيرةًمقالاتٍالعلماءفيهوقال،تصانيفهوجودة،وإتقانهوتحقيقهحافظته

الدّاني،عمروأبو)وظهر:خلدونابنيقول،حياتهترجمةعلىقامت

أسانيدُها،روايتهوإلىرياستُها،إليهوانتهت،القراءاتفيالغايةَوبلغ

بينهامنواعتمدواغيرها،عنوعَدَلواالناسعليهاوعَوًلتآليفُهوتعددت

."التيسير"()3(كتاب

مُقرىءالذَانيعمروأبا"إنّ:مَكَةأهلبعضعننقلًاالمقَريُوقال

خاضعونوالقراء،القرآنوإتقانالقراءاتعلمفيالمنتهىوإليه،متقدم

.ث!)،(لتصانيفه

علماشتهر-في،المقرئينمشايخبشيخالجزريّاينوصفهوقد

بنأبو!اوودسليمانالقراءشيخعنهأخذفقد)5(العلوممنوغيرهالقراءات

محمدعبداللهوأبو،أصحابهأجلّوهوهـ(،)694المتوفىالأموينجاح

ص2-برالطيبنفح-المقري،411ص-الملتمسبغية-الضبًي035،-ص=

235.

305.صاب-النهايةغاية-الجزريابنانظر:)1(

305.صا-بالنهايةغاية-الجزريابنانظر:)2(

.437ص-المقدمة-خلدونابن)3(

.023ص2-برالطيبنفح-المقري)4(

305.صاب-النهايةغاية-ابن.الجزريانظر:)5(

72

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عبداللهوأبوهـ(،4)85المتوفىالالليطليئالتُجيبيفرجبنعيسىابن

المتوفىالالليطليالخزرجيئالأنصاريمُزاحمبنيحىبنمحمد

هـ()1(.)205

السبع(القراءاتفي)التيسيرُ:كتابأشهرهاكثيرةمؤلفاتوله

وله،الرواياتمنواشتهرصحوما،السبعةالقراءمذاهبعلىويشتمل

المتوفىالنباهيئالواحدعبدمحمدأبيشرحأهمهاكثيرةشروح

هـ()833سنةالمتوفىالجزريابنالاماملهأضافوقدهـ(،)755

التيسيع.)تحبيرسمَّاهكتابفيالثلاثالقراءات

الشاطبيّ:القاسمابو

ؤلدَالشاطبيّ)2(،الرعينيأحمدخلففِيرُّه*بنبنالقاسمأبوهو

وأخذ،الأندلسفيالعلمتلقى،نُسبوإليهاهـ(53)8سنةبشاطبة

مصرفنزل،المشرقإلىورحلالتيسير،كتابوقرأ،علمائهامنالقراءات

)3(.الأندلسإلىعادثمعلمائها،عنوأخذْ

كرسيعلىترئَعلها،حافظاً،القراءاتفيإماماًالشاطبيُّوكان

للِإقراءتصدَّركما،القراءفحوذلهوخضع،الذَانيعمروأبيبعدعرشها

أصحاببذلكلهوشهد،والمغربالمشرقفيكثيرةمدارسفي

لهفشهد،الأندلسمنالمشرقإلىرحل"وممن:المَقريُقال،التراجم

و(الأماني)حرزُقصيدةصاحبوهو،والمغربالمشرقأهلكلبالسبق

5.'0صا-بالظنونكف-خليفةحاجيانظر:()1

الديباج-فرحونابن:ترجمتهوانظر'223ص2جى-النهايةغاية-الجزريابن)2(

.792ص4-جالافعيةطبقات-السبكي،015ص2-جالمذهب

71.ص4بر-الاعيانوفيات-خلكانابنانظر:)3(
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والفضلاء،المشهورينالعلماءأحدالضرير،الفقيةالحافظ)العَقيلة(،

.")1(المشكورين

السبعالقراءاتفيالتهانيووجهالأماني)حرز:مؤلفاتهأهمومن

وهو،والمشرقالمغربفيانتشاراًوأوسعهاكتبهأبرزوهو()2(،المثاني

لأبي)التيسيعلكتابمختصرةوهي،إليهنِسبةًبالشاطبيةمشهورةٌقصيدةٌ

يَسهلترتيباًورتًبهمبرموز،عنهموعئرالقراء،فيهاجمع،الدَّانيعمرو

أل!)0137(أبياتهاوعددالاختصارمنقصدماإلىبهالرجوععليه

أنظارمحطكانتحتى،الِإبداعكلفيهاأبدعبيتاً،وسبعونوثلاثمائة

ويحدثنا،والمشرقالمغربفيوالترديدبالحفظالطلبةوتلقاهاالعلماء،

علىفعمل،الشاطبيئُالقاسمأبوظهر"ثم:فيقولذلكعنخلدونابن

فيهالغزَ،قصيدةفيذلكونظم،وتلخيصهالدَّانيعمروأبودَوَّنهماتهذيب

اسهلوليكونالاختصار،منقصدهماعليهيُشير،بحروفالقراءأسماء

")3(.المتعلمينللصبيانوتلقينهابحفظهاالناسوعني،للحفظ

الأماني،حِرزقصيدتهفيالرُكبانسارت"وقد:المقريويقول

خلقحفظهماالذي،والرسمالقراءاتفياللتين،الفضائلأترابوعقيلة

كثيرً")،(.

العلماءمننفرقامفقدوحفظها،القصيدة0بهذالاهتماموبجانب

)5(:الشروحهذهوأهم،والفهموالحفظالتيسيربُغية،عليهاالشروحبوضع

.023ص2!-الطيبنفح-المفري)1(

646.صا-جالظنون-كشفخليفةحاجي)2(

.4ryص-المقدمة-خلدونابن)3(

.231ص2-جالطيب-نفحالمفري)4(

646.صا-بالظنون-كشفخليفةحاجي)5(
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الدمشقيإسماعيلبنعبدالرحمن-(الأمانيحرزمنالمعاني)إبرازا-

.هـ(665)ت

.هـ(2vr)تالجعبريإبراهيمبنالدينبرهان-(المعانيكنز)شرح2-

ت)البغداديالقاصحبنعثمانالدينعلاء-(القارىسراج)شرح3-

هـ(.081

محمدبنأحمدال!جاسأبو-(الأمانيحرزشرحفيالذَاني)فتح4ُ-

هـ(.239)تالمصريالقسطلاني

مختصراتها:وأهماختصروهافكذلكبشرحهاالعلماءاهتموكما

6)تالجئانيالنحويمالكابن(الأمانيحرز)اختصار VY.)هـ

أهقُها:تتماتٍلهاأنكما

إبراهيمبنعليالحسنأبيللِإمام(القصيدةلصاحبالمفيدة)التكملة

هـ()1(.072)تالفيجاطيالكناني

وقبلة،القراءاتلعلمالطالبينبغيةالكتابهذاكانفقدوهكذا

أحاطوهحتىوالثناء،المديحلهكالواوقد،الفنهذافيالمتخصصين

السبع،القراءاتكتابوأنه،صاحبهعِصمةلحدوصلتالقدسئةمنبهالبما

هذارزق"ولقد:الجزريابنيقول،بهالقراءةتجوزلاشاد0عداوما

نأأظنولا،الفنهذافيغيرهلكتابأعلمهلاماوقبولاً،شهرةالكتاب

أعرفولا،علمطالببيتمنهيخلوولا،منهالِإسلامبلادمنبلديخلو

كذلكمصنفهإلىبالعرضوتسلسلواحدمجلسفيوعرضحفظكتاباً

(()2(.هوإلا

646.صا-جىالظنون-كشفخليفةحاجي)1(

.22ص2!-النهايةغاية-الجزريابن)2(
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حتى،مسلًمةوأخذوهاأقوالهافيالناسبالغ"ولقدقائلأ:وششطرد

ماأنزعمحتىبعضهموتجاوز،معصوملغيرتكونأنعنبذلكخرجوا

")1(.بهالقراءةتجوزلاشاذٌذلكعداماوأن/،السبعالقراءاتهوفيها

هـ()2(.595)سنةالشاطبيالقاسمأبووتوفي

لأبرزوترجمة،الأندلسإلىالقراءاتانتقالعنالحديثختاموفي

الطولىاليدلهمكانالمشرقفأهل،بالجميلالعرفانمنلابدعلمائها،

الثقافةتكؤُنفيالأصلهمإذ،بخاصهَوالقراءات،عامةالعلومانتقالفي

نأوجدنادراستنا،خلالومن-ذلكفيالفضللهمويرجع،الأندلسية

مصرفي،المشرقعلماءعلىتتلمذواقدالأندلسيينوالقراءالعلماء

وبغداد،،كالشام-عامةالِإسلإميالعالمفيالعلميةوالمراكز،بخاصة

حقذيكلوإعطاء،الواقعيةالعلميةالنظرةمنفلابدهذاومعوالحجاز،

حتى،بذلكواستقلوا،الفنهذافيبرزواقدالأندلسعلماءفإن،حقه

التعمققصدمنإليهايتجهوقبلةً،العلمهذالطلبةمعالمأصبحوا

علىمقررةًمناهجأصبحتكتبهمأنكما،القراءاتفيوالتخصص

القراءتراجمكتبوالمستقرىءالعلماء،لدىومصادرَالعلمطلاب

علماءاستحدثهبماوذلك،الحقيقةهذهعلىيقفأنلابد،وطبقاتهم

لو،نقولمايؤيدومماوالإختصار،والشرحوالتعليقالتأليففيالأندلس

نجدالقراءمنلأئترجمةالجزريلابنالقراءطبقاتكتابفيقرأناأننا

وهكذا،"الشاطبية"حفظوعبارة"،فلانعلىالتيسيركتاب"قرأ:عبارةَ

الاستاذئةكرسيعلىالأندلسيينترلُّعحقيقةَطياتهافيتحملدلالةوهي

الِإحسانجزاء!وهل:قبيلمننقولهاإنصافكلمةوهي،العلمهذافي

.)3(ث!الإِحسانإلا

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمصدرنفس)1(

71.ص4ب-الأعيانوفيات-خلكانابن)2(

.06رقمآيةالرحمنسورة)3(
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لرلَا!ل!وَ"

نا.صفشالمخيرفيا

ومراحله.وندوينهالأندلسفيالتفسيرنشأةُ:الأولالفصل

الأندل!.فيالمفسرينأعلام:الثانيالفصل

الأندلس.فيالتفسيرمصادر:الثالثالفصل
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الأولالفصل

الأندلسفيالتفسيرعلمِنشأةُ

ومراحلُهوتدوينُه

علمفيهانشأالتيالزمنيةالفترةتحديدفيصعوبةًالباحثُيَجذ

ذلكمرجعَولَعل،العلومباقيعنمستقلٍكعلم،الأندلسفيالتفسير

أهفُها:أسباصبإلىيعود

التاريخكتبفيفالناظر:العلومبينالجمعِظاهرةُ:الأول

،بوضوحالظاهرةَهذهيلاحظ،الأندلسفيالأعلاموتراجم،الأندل!ي

إلىنظرنافلو-غيرهاعلىظاهرةًتبدو،العلومأحدفيالشهرةكانتو)ن

هذهعنتعبرالتيالعبارةنجدالأندلسعلماءمنعالمِحياةترجمة

.(...النَحوقيُالمف!ر،،المحدِّثُ،الفقيهُ،)العالَمُوهيالظاهرة

فقد،الأندلسفيالعلومتحصيلطريقةإلىيعودالظاهرةهذهومرجعُ

والحديث،،العربيةاللغةثمأولاً،الكريمالقرآنبتعلُميبدؤونكانوا

كماالِإسلاميةالأقطارسائرعنالأندلساهلبهاانفردطريقةوهيوالفقه

)1(.خلدونابنيدَّعىِ

إلىودعاالطريقةَهذههـ()543المتوفىالعربيبنابوبكرانتقدولقد

القرآنتعليميَسهلُبهذالأن،الكريمالقرآنثموالشَعر،العربيةتعلُّم

نأ،ولتنعادأنهغير،خلدونابنُالطريقةهذهعلىوأثنى،الكريم

.538ص-المقدمة-خلدونابن:انظر(1)
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بينهيَحولُفقديَكبُر،حتىعليهماواقتصروالشَعر،اللغةتعلمإذاالصبيَّ

يفوتهوهنا،العلمعنفينقطع،الحياةمشاغلوتَكثر،حائلالقرآنوبين

يكونأنإلا،علمانالتعليمفييُخنطَأننهىأنهكما،القرآنتعفُم

)1(.والنشاطالفَهمبجودة،لذلكقابلًاالمتعفَمُ

المدنفيالمتتشرةَمساجدَهمالأندلسأهلمدارسُكانت:الثاني

سواء،العلوممختلفيضمُّبحيثسائداً،الحلقاتنظاموكانوالحواضر

التاريخ.أوالعربيةأوالشرعيةبالعلوميختصمنهاكانما

تعينهممدارسُالأندل!لأهل)وليس:فيقولالمَقريُّيصرحوبهذا

المساجد()2(.فيالعلومجميعيقرؤونبل،العلمطلبعلى

إليهايحجُ،جامعةبمثابةكانالذيقرطبةمسجدَبالذكرونخص

كتبُتُلالعناكما،للعلمطلباًالِإسلامي!العالم(نحاءسائرمنالطلاب

فيالتعليمرواتَصدًالذينالعلماءمنبمجموعةٍالأندلسيةالتراجم

بن)جابرو)3(،وطليطلةجيانةَفيعَلَّم(نعيمبن)أحمدأمثال،المساجد

الاعندهسمعَمنفقل،المزَاجحاذَكانالذيهـ()992المتوفىغيث(

)4(.بِمسكةٍالعلممنوتعلق

حملحيث،الهجريالرابعالقرنمنتصفإلىالفترةهذهوامتدت

فتحفيفَشرعَ،العلميّةالنهضةعبءالامويالخليفةُالمستنصرالحكمُ

التعليمُأما،ابتدائيةمدرسةوعشرينخمساًففتحوالمعاهدالمدارس

الأندلسيةالجامعةيعتبرالذي،الجامعقرطبةمسجدفيفكان،العالي

الصفحة.بنفسالسابقالمصدرنف!)1(

502.صا-!الطيب-نفحالمفري)2(

.265ص-النحويينطبقات-الزبيدي:انظر4()3،
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الأقطار)1(.مختلفمنالطلابإليهايفد،آنذاك

والتاريخ،الآدابتدرسكانتالتيوالمعاهدالمدارسانتشرتثم

)2(.الِإسلاميةوالدراساتالعلومجانبإلىفروعها،بمختلفوابعلوم

المدارسناحيةكلفيالأندلسيون)أنشأ:الباحشِنبعضويقول

مواطنوحدهأكانتالتي،الجامعاتالعواصمفيِوأقاموا،الكتبوخزائن

طويلَا)3((.زمناًأوروبافيالعلم

تحديدإمكانيًةعدمفيرئيسيةًعواملَكانت،أسبابمنذكرناماإن

الجليل.العلمهذافيهانشأالتيالزمنيةالفترة

تحوُلمعنشأالعلمهذابأنالقولَنستطيعفإنناصعباًالأمركانماوأياً

وتنظيماته،واصولهقواعدهيَستمذُالذيالِإسلامإلىالأندلسأهل

آياتهفهمإلىماشَةٍبحاجةالناسفكان،الكريمالقرآنمن،وعلومه

هذامنهاانطلقالتيالمدرسةهوالمسجذوكان،معانيهعلىوالوقوف

القرنجاءأنإلى،الِإسلاميةالعلوممنغيرهمعجنبإلىجَنباًالعلم

فيالمفسرينأعلاممنعَلَمأولبولادةطالعناالذيالهجريالثالث

الذيالتفسيرصاحبهـ()4(276)تمَخلدبنُبَقيئُوهوألا،الأندلس

)6(.وغيرهم)5(الأندلسيونالتراجمأصحابذكركماجزءأسبعينفييقع

88.ص-الاسلاميالتاريخفيترطبة-هلالجودةانظر:)1(

.94ص-وآثارهمنابعهالِإسلاميالفكر-يثلبيأحمددكتور/:انظر)2(

.026صابر-العريةوالحضارةالإسلام-عليكردمحمد)3(

الرسالةهذه!مصمنصترجمتهانظر)4(

(o)ابن946ص-المتمسبغية-الضَئي103،ص-المقتبسجذوة-الحُميدي

.631ص2قسم-الصلة-بشكوال

.161صاجى-المفسرينطبقات-الداودي،33ص2بر-الأعلام-الزركلي)6(
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المفسرهـ()1(374)تالقَيسيّطالبأبيبنمَكيُّبعدهمنجاءثم

صاحبهـ()2(،543)تالعربيبنبكرأبوتبعهثم،النحويالقارىء

عبدالأندلسيينالمفسرينشيخولادةكانتثم(،القرآن)أحكامكتاب

تَبعهُثم.الوجيق)المحرَّرُكتابصاحب()3(546)تعطيهبنالحق

صاحبهـ()4(67\)تالقرطبيئُفرحبنبكرأبيبنأحمدالمفسرالِإمام

هـ()5(741)تالكلبيّخزَفيابنجاءثم(القرآنلأحكام)الجامعكتاب

حَيانأبوختامَهمكانثم-(التنزيللعلوم)التسهيلكتابصاحب

.(المحيط)البحرصاحبهـ()6(745)تالغرناطي

الثالثالقرنفينشأالأندلسفيالتفسيرعلمفإن،تقدمماوخلاصةُ

الخامسالقرنفيوترعرعنماثم،العلومبينمنبارزكعلمالهجري

التفسيرشيخيدعلىالهجريالسادسالقرنفيعظمتَهبلغثم،الهجرَي

الهجريينوالثامنالسابعالقرنينفينضجثم،عطيةابنالأندلسفي

اللهشاءإنالبحثخلالمنسنوضحهاواتجاهاتمميزاتلهبرزتحيث

بصورةمناهجهموتحديدالأندل!فيالمفسرينلأئمةترجمةبعد

إجمالية.

مناهجهموبيان،المفسرينهؤلاءحياةترجمةعلىهناوسأقتصرُهذا

لهذه-تفاسيرهمواقعمز/-تطبيقيةٍونماذجأمثلةِلذكرالتعرضدون

بحَولِالرسالةهذهمنالثانيالبابسيكونذلكمجالأنإذ،المناهج

وقوته.الله

الرسالة.هذهمن86صترجمتهانظر)1(

(Y)الرسالة.هذهمن98صترجمتهانظر

الرسالة.هذهمن29صترتجهانظر)3(

الرصالة.هذهمن89صترجمتهانظر)4(

الرسالة.هذهامن20صترجمتهانظز)5(

الرسالة.هذهامن40صترجمتهانظر)6(
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الثانيالفصل

الأندلسفيينالمفصأعلام

مَخلَد)1(:بنُبَقئيُ-أولاً

هذابهيَحْظَبمالم،الأندلسيينالمفسرينمنالمتأخرونحَظيَ

لسببين:الأمرومرجع،الجليلالمفسِّر

حياته.عنتحدثتالتيالأعلامتراجمكتبُذَكرتهُماقلةُ:الأول

صيتُه،وذاعبها،اشتهرالتيحتى،وفاتهبعدومؤلفاتهكتبهاندثار:الثاني

الباحثيجد،والتراجمالكتبفيمبعثرةوآثارهأخبارهجعلِمما

البحثفيمنهجهلتحديدوذلكوتتبعها،تقضَيهاأثناءصعوبةَ

كانتالتراجمأصحابذكرهاالتيومؤلفاتهكُتبهُأنعلى.والتأليف

بنُ)بَقيُّ:الزركليئُيقول،وبذلكحياتهأيامالناسبينمتداولةً

القراءُوتداولها،كُتبهانتشرتمجتهداً،إماماًكانمَخلد،

()2(.حياتهأيامفيوالدارسون

هـ()251سنةولدَ،الحافظالأندلسيُّالقرطبيئُمَخلدبنُبَقيئُوهو

التفسيرعلومفيبحراًعابداً،زاهداً،إماماًكان)3(الرحمنعبدأبووكنيتُه

ص-الملتمبغية-الضئي،177ص-المقتبسجذوة-الحُميدي:ترجمتهانظر()1

ه!-المنتظم-الجوزيابن،184ص2!-الحفاظتذكرة-الذهبي،245

.116صاقسم-الصلة-بشكوالابن001،ص

.33ص2جى-الأعلام-الزركلي)2(

19.صاقسم-الأندلسعلماء-تاريضالفرضيالن)3(
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بلأحداً،يقفَدلامجتهدأ،والمعرفةالعلومطلبفيطَوافاً،والحديث

بالأثر)1،.يُفتي

دمثق،ونزلمصر،إلىانتقلثمالحجاز،فزار،المشرقإلىرحل

العلمية،المراكزهذهفيالعلماءأكابرمنوسمع،فالكوفةبغدادقصدثم

علماءُبهالهشهد،مرموقةمكانةبوأتهعلميةٍمكانةٍعلىحصلحتى

)2(.عصره

مؤلفاته:

الذينالعلماءمنواحدغيرذكرها،كثيرةًتآليفَمَخلدبنبَقيئُ)ألَف

لها()3(.مثيللاالتصانيفَتلكبأنوحَكموالحياتهترجموا

علىالتراجمأصحابتناولهما،مشهورانكتابان:التآليفهذهومن

الحديت.فيوالمسندالتفسيركتابهوهمامثلهما،يُؤلَفأنقلأنهما

تفسير)وفي:الأندلسأهلفضائلعنرسالتهفيحزمابنيقول

اقطعالذيالكتابفهومَخلدَ،بنبَقيّ،الرحمنعبدأبيكتابالقرآن

محمدتفسيرولا،مثلهُتفسيرالِإسلامفييؤلفلمأنه،فيهأستثنيلاقطعاً

الذيالكبير،فصنفة،الحديثفيكتابُهومنها،غيرهولاالطَّبريجريرابن

ثم،وَنيًفصاحبِوثلاثمائةِألفٍعنفيهفَروىالصحابةأسماءعلىرتبه

ومصنَّف.مسنَذفهو،الأحكاموأبوابالفقهأسماءعلىصاحبكلرتَب

واحتفالهوإتقانه،وضبطهثقتهمع،قَبلهلأحدٍالرتبةَهذهأعلمولا

()4(.شيوخهوجَودة،بالحديث

272.ص-!3الطيبنفح-المقَريانظر:)1(

.116صا!المفسرينطبقات-الداودىِانظر:)2(

.116صاقسمالصلة-بشكوالابنانظر:)3(

.162ص2-!الطيبنفح-المفري)4(
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إلابهنسابقلممَخلد؟بنبَقيسفًينا)وإذاآخر:موضعفيويقول

بنوسليمانالنيسابوريالحخاجبنومسلمالبخارياسماعيلبنمحمد

()1(.النسائيشُعيببنوأحمدالسجستانيالأشعث

صارت)ثم:فيقولالتصانيفهذهأثرعنحزمابنينحدثثبم

لامُتخيراًوكانلها،نظيرلاالِإسلامقواعدَالفاضلالِإمامهذاتصانيف

بالأثع)2(.يُفتيبلأحداً،يقفَد

وكذلك،المفسرينأعلاممنوعذَه)3(السيوطيالاماملهترجمولقد

ثم،ومسندهبتفسيرهوأشاد،وشيوخهرحلاتهوعددذكره)،(الداوديتلميذهُ

سنةوكانتوفاتهذكر

.916ص2!-السابقالمصدرنفس)1(

272.ص3جى-الطيبنفح-المقًري)2(

.04ص-المفسرينطبقات-السيوطيانظر:)3(

.161صاب-المفسرينطبقات-الداوديأنظر:)4(

الابق.المصدرنفس)5(
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:القَيسي)1(طالبأبيبنُمَكئُي-ثانياً

عنفيهتحدثناالذيالفصل.فيالجليلالِإمامهذاترجمةوردت

كما،ومؤلفاتهورحلاته-جاتهإلىأشرناوقد،الأندلسفيالقراءأعلام

أعلاممنعالمأكانأنهخلالهامنبَئناالتيالعلميةمكانتهعنتحدثنا

والتي،فيهالعلماءمقالاتِذكرناكما،والنحويينوالمفسرينالقراء

والعربية.القرآنعلومفيالشأنبعلولهشهدت

فيالتفسيرأعلاممنعلمأنهعلىإليهبالِإشارةهنانكتفيولذا

فيحزمابنجوابعلىتذييلهفيسعيدابنذكرهبماوذلك،الأندلس

الأندلس.أهلفضائلعنرسالته

ماصُنفالتفاسير،أجلفمن،الكريمالقرآن)أما:سعيدابنيقول

صنَّفهأسفار،عشزنحوفي(النهايةبلوغإلىالهداية)كتابتفسيرهفي

فيكتاثوله،القَيسيطالبأبي-بئُمَكيئُأبومحمد،العالئمالزاهدُالِإمامُ

()2(.القرآنإعراب

فبلغالمذكور،مَكيٍّتآليف(الأنفس)فرحةُكتابهفيغالبابن)وعد

تأليفاً()3(.وسبعينسبعاًبها

المفسرينكُتبَأنكماالعلماء)4(،منَواحدٍغيرالكتابَهذاذكرَوقد

المقتب!جذوة-الحُميدي،163ص2قسم-الصلة-لثكوالابن:ترجمتهانظر()1

المداركترتيب-الِحضبيعياض،946ص-الملتمسبغية-الضَئي،11xص

903.ص2!-النهايةكاية-الجزريابن737،ص3جى-

.171ص4جى-الطيبنفح-المفري3()2،

.44ص-فهرصة-خيرابن933،صا%-الظ!نونكشف-خليفةحاجي)4(
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مؤلفيها،لدىالتفسيرمصادرمنكمصدبى،بذكرهتُطالعُناالأندلسيين

مواضعالتفسيرمنموضعاًتجدالذيْقلًماجمطئةابنشيخهموبخاصة

مَ!يَ.رأىِفيهيذكرُلا،عنده

منهتوجدمخطوطاً،لازالفإنهواشتهارهالكتابهذاأهميةومعهذا

العافَةالخزانةفي،القرآنتفسيرأرباعثلاثةعلىتشتملمجلداتثلاثة

المكتبةفيأخرىنسخمنهتوجدكما،المغربيةالمملكةمنالرباطفي

اسبانيا.-مدريدفيالوطنية

لتكونمَكيّتفسيرمننسخبماعلىالحصولُالصعوبةمنكانولما

فياعتمدتُفقدالتفسير،فيمنهجهوتحديد،والدراسةالبحثموضع

رسالةعلىوكذلك،عطثةوخصوصاًابنعنهالمفسريننقولاتعلىذلك

طالبأبىِبنُمَكيئُ-بعنوانفرحاتأحمدالباحثمنالمقدمةالدكتوراه

الأزهر.-الديناصولكليةبمكتبة505رقمتحملخطيةنسخة-وهي

التفسير:فيمنهجه

،عظيمةٍوأهميةٍعلميةٍقيمةٍذاطالبأبىِبنمكيّتفسيريعتبر

علمهغزيرمنعليهأضفىصاحبهأنإذ،والمغرباَلأندلسفيخصوصاً

.هناكالتفسيرمصادرمنمصدراًجعلهماوثقافته

النبوية،والسنًةالكريمالقرآنمنبالمأثورتفسيرهفيمَكيٌالتزموقد

عنايةأبرزأنهكما،عليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةأقوالواعتمد

وفَهمِالقرآنيةالألفاظمعانيإلىالوصولطريقهيإذ،باللغةفائقهً

أوجهٍمنفيهاوردومااشتقاقهاحيثمنللألفاظتَعرضفقدمدلولاتها،

إعرابية.
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وهو،المعانيعلىوتوجيههابالقراءاتالبالغالاهتمامبجانبهذا

البارعُ،بالقراءاتالعالمُفهو،ذلكفيعجبَولا،تفسيرهفيمُميزٌطابع

ذلك.فيالمصنفاتصاحب،المتقدم

لمتفسيرهأنغيروالِإنكار،بالرذَتَمثَّلفقدالِإسرائيلياتمنموقفهأما

.منها)1(يَخل

هـ437سنةَوفاتهُوكانت

كلية505رقمدكتوراهرسالة-طالبألىبنمكيئُ-فرحاتأحمددكتور/انظر:()1

الأزهر.-الدينأصول

.متعددةمواضعمنمأخوذالكلام
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)1(:العربيبنبكرأبو-ثالئاً

المَعافِرياللهعبدبنمحمدالفقيهالحافظالعلاّمةالِإمامهو

المالكيّ)2(.العربيبابنالمعروفالِإشبيليالأندلسي

46)سنةإشبيليةَفيوُلدَ A)ثم،القراءاتوأتقنببلدهالعلومتلقىهـ

الاظحماءأ!لابرخلالهالقي،المشرقإلىرحلةلهوكانت،قرطبةإلىانتقل

إلىالمظالمفردببلدهالقضاءوتوئىوفيراً)3(،علماًونالعنهمفأخذ

أهلها)4(.

العلمية:مكانته

مراكزبينوتنقلهرحلاتهمناستفادها،كثيرةعلوماًبكرأبوجمعلقد

الفقهفيالصدارةلهفكانت،والأندلسالمشرقفيوحواضرهالعلم

التفسير،فيوتبحَّر،الحديثروايةفيواتسع،الخلافومسائلوالاصول

بذلك.العلماءلهشهدحتىوالشَعر،الأدبفيبراعتهجانبإلى

الجليلالعالمهذاإلاإشبيليةإلىيُننسبلمالو:الحخاريّقال

العلومهوبحر:وقال،وهوكليلالطرفُعنهيرجعماالفخرمنبهلهالكان

وإلىبغدادإلىفيهاتشوقأشعاروله،ومعلوممحفوظكلوإمام

الحجاف!)5(.

ص2قسم-الصلة-بثسكوالابن29،ص-المتص!بغية-الضئي:فيترجمته)1(

501-صالأندل!قضاة-النَباهي،62-صالأنف!مطمح-خاقانابن،095

ص3جىا-الجنانمرآة-اليافعي،4912ص4-جالحفاظتذكرة-الذهبي

طبقات-الداودي،25ص8جى-الجناتروضات-الأصبهافيباقرمحمد،927

نفح-المقَري،345ص4!-الأعلام-الزركلي،261ص2جى-ينالمفسر

.233ص2!الطيب

.252ص2%-المذهبالديباج-فرحونابن3(،)2

.141ص4!-الذهبشذرات-الحنبلي:انظر)4(

.254صا-%المغربحليفيالمغرب-سعيدابن)0(
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مؤلفاته:

التفسيرفيكثيرةًكتباًالعربيابن)صف:فقالفرحونابنذكرها

وأهمها:والاصولوالفقهوالحديث

القرآنتفسيرفي)القانونوكتاب(القرآن)أحكامكتابالتفسير:في

العزيق.

)عارضةوكتاب(مالكموطأشرحفي)المسالككتاب:الحديثوفي

الأحوذيعارضةمعنىفيخلِّكانابنقال،(الترمذيكتابعلىالأحوذي

لِحَذقه()1(.الشيءفيالخفيف:الأحوذي،الكلامعلىالقدرة:العارضة

وفي(الفقهاصولفي)المحصول:فكتابواصولهالفقهفيأما

()2(.المهتدين)وسراج(المريدين)سراجالزهد

التفسير:فيمنهجه

الفمهيّللتفسيرمرجعاًتعتبرالتيالتفاسيرمنَهو:القرآنأحكامكتابه

سورمنسورةلكليتعرض:الكتابهذافيوطريقته،المالكئةعند

وأمفردةًألفاظهامعانيويبين،الكريمةالآيةإلىفيعمَد،الكريمالقرآن

الأولى:الآيةقائلًا:امأحكمنفيهاوردماتفصيلفييأخذثم،مضافةً

ينتهيحتىوهكذا،مسائلع!ث!روفيها:الثانيةالآية،مسائلخمسوفيها

كثيراًوكان،لغيرهايتعرضلاإذ)3(،السورةفيالموجودةالأحكامآياتمن

قولمتعقبأالأحكامعلىالدلالةفيالصحيحةالسنَةإلىيستندما

692ص4بر-الأعيانوفيات-خفَكانابن(1)

.254ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابن)2(

.2صا-بالقرآنأحكاممقدمة-العربيابنانظر:)3(
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النفورشديدكانكماأحياناً)1(،لمذهبهالتعصبروحمُظهراًالمخالفين

الاسرائيليات)3(.ومن)2(،الضعيفةالأحاديثمن

هـ()4(.)543سنةوفاتهوكانت

59.صاجى-القرآنأحكام-العرببابنانظر:)1(

.0DAص2جى-القرآن-(حكامالعربيابنانظر:)2(

23.صاجى-القرآناحكام-العربيابنانظر:)3(

.692ص3ب-الاعيانوفيات-خلكانابن4()
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عطئة)1(:بنالحقعبدالقاضيرابعأ-

الغرناطيالأندلسيعطتيَةبنغالببنالحقعبدالقاضيهو

أبيهكنففيوترثىفيها،ونشأهـ()485سنةبغرناطةولد،المالكي

فيسبباًكانما،والرعايةالعنايةبأسبابأحاطهالذيالحافظالقاضي

)2(.العلميةشخصيتهتكوين

برزتحتىالطموحهذالازمهوقدمتطلعاً،طموحاًصغرهمنذوكان

.بالبنانإليهايشارعلميةًشخصيةًوغدا،إنتاجهوعئَممواهبه

علواًأورثتهالتيعطيَّةابنفيالصفةهذهعنخاقانبنالفِتحويحدثنا

الأمدعلىفاستولِىالأمجاد،)سابق:فيقولالمكانةفيوعظمةَالرتبةفي

تناولحتى،جاهداَالسؤددِفيالتعبأدمنَ،شبابهثوبينضُولم،بغِلابه

.قاعداً()3(الكؤاكب-

السناءقديمُالسنّحديثُ،العلاءكهلالعمر)فتى:المَفريوبرواية

فسباهامُغيراً،العلومعلىذهنهكتيبةوشنصغيراً،الكهولزتبةإلىسما

.وأصلاً()4(فرعاًوحواهاوفصلًا،معنىً

ورحلافشيوخه

شيوخه:

النابهين،والعربيةوالفقهالحديثأئمةعلى،عطئةابنالشيختتلمذ

عنهأخذفقد،عطيةبنغالببكرأبوالحافظوالدهوأهمهم،عصرهفي

ص-المتمسبغية-الضئي,rAlص2قسم-الصلة-لكوالابن:فيترجمته()1

.901ص-الأندل!قضاةتاريخ-النباهي938،

.953ص3جى-الاحاطة-الخطيبابنانظر:)2(

.217ص-العقانقلاثد-خاقانابنِ)3(

.281ص3جى-الطيبنفح-المقَري)4(
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عنه)1(.وروىالحديث

منوهو،الغسانيمحمدبنالحسينعليأبيالحافظعنوكذلك

بنالحسينعلىأبىوالحافظ،الأندلسفيالحديثرياسةإليهانتهت

.)2(الضُدفيمحمد

الأنصاريخلفبنأحمدبنالحسنأبيالِإمامعنالعربيةوأخذ

)3(.عصرهفيوالقراءةالعربئةشيخوكان،الباذشبابنالمعروف

عتاببنمحمدبنالرحمنعبدمحمدأبيعنأخذهفقدالفقهوأما

،الأسديأحمدبنالعاصيبنسفيانبحرأبيالفقيهوعن،القرطبي

التغلبيحمدينبنالعزيزعبدبنعليبنمحمدعبداللهأبيوالفقيه

وكيرهم)4(.

ومراكز،الأندلسحواضرعلىاقتصرتفقد:العلميةرحلاتهأما

فيها.العلم

ترجمواالذينالمؤرخينفإنالأندل!،خارجالعلميةالرحلةأما

وخاصةالرحلةهذهأنمعبعيد،ولاقريبمنذلكإلىيشيروالملحياته

الثقافةفيأثرلهالما،المؤرخينهؤلاءعنايةمحلكانتالمشرقإلى

الأندلس.فيوالعلوم

-الداودي:كذلكوانظر،57ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابن:انظر(1)

،9126ص4-جىالحفاظتذكرة-الذهبي،026صاجى-المفسرينطبقات

.53ص4%-الاعلام-الزركلي

.57ص2جى-المذهبالديباج-فرحوقابن:انظر)2(

والصفحة.الجزءنفس-الصابقالمصدرنفس)3(

(t)والصفحة.الجزءنفس-السابقالمصدرنفس
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فىِوقعولعله)1(،المشرقإلىرحلةلهيذكرالمؤرخينبعضأنغير

بكرأباالقاضيأباهأنالتراجمكتبُذكرتفقد،أبيهوبينبينهالتباس

)2(.المشرقإلىرحلةلهكانتعطيةبنغالب

العلمية:مكانته

بالتفسيرعالماًفقيهاًعطيًةابن)كان:الخطيببنالدينلسانقال

حسنمقيداً،واللغة،والأدبوالنحو،،والفقه،والحديث،والأحكام

والذكاءالدهاءفيغايةًوكان،)بالمرية(القضاءؤِّليونثر،نظمله،التقييد

فيوعدل،الحقتوخَى،الكُتباقتناءفيالهمَّةسريَّ،بالعلموالتهفُمِ

الخُطة()3(.وأعزَ،الحُكم

قدوةالكبيرالِإمامهوعطثةبنالحق)عبد:السيوطيّعنهوقال

()،(.المفسرين

.النُحاة)5(وشيوخأساطينمنعذَهكما

والحديث،،بالأحكامعارفأ)كان:فقالالكتبيالِإماملهوشهد

()6(.لكفىالتفسيرإلًالهيكنلمولو،والأدبوالتفسير،

له)7(.فترجممالكالِإماممذهبأعيانمنفرحونابنعدًهولقد

39.صه-%المؤلفينمعجم-كحالةرضاانظر:)1(

.277ص3%-لطيبانفح-المقري:نظرا(2)

الأندلى.بلادمن:ا"ابلرية.953ص3ب-الإحاطة-الخطيبابن)3(

.06ص-المفرينطبقات-السيوطي)4(

.592ص-الوعاةبذِة-السيوطيانظر:)5(

.256ص2%-عباساحسانتحقيق-الوفياتفوات-الكتبي)6(

.57ص2برالمذهـ-الديباج-فرحونابنانظر:)7(
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تفسيره:

العزيقالكتابتفسيرفيالوجيز)المحررالفسضَىعطيًةابنتفسير

مكنوزمنعليهأفاضمؤلفهأنوذلك،المفسرينجميععندعاليةقيمةٌله

العلماء،مز،واحدٍغيرلهشهدوقد،وقبولاًودقةًروعةًعليهاضفىما،علمه

للتفاسيرمختصرٌتفسير)وهو:فقالالكتابهذاخلدونابنذكرفقد

والتمحيصالتحقيقفيالفائقةالعنايةمعلها،!خصق،بالمنقول

()1(.المنحىحسن،والصوابللصحةأقربهوبماوالتحري

طارحتى،وأبدعتفسيرهفيعطيةابنأحسنالقد:السيوطيئويقول

وغيرها()2(.العربيةفيبإمامتهلهشاهدأصدقكتابهوصار،صيتُه

ألَف...عطثةبنالحق)عبد:الخطيببنالدينلسانويقول

ضفَنهوبرنامجأمطَار،كلنيًتهبحسنوطار،وأبدعفيهفأحسنتفسيره

واجاد()3(.فحرًر،شيوخهوأسماءَمروياته

التفسير:فيمنهجه

عنبعيدة،سهلة1؟ب!ايفسرهاثم،الكريمةالاَيةيذكرعطيًةابنكان

ويعرضإكثار،غيرفيبالمنقولالتفسيرمنويورد،والاحتمالالغموض

علىللدلالةبالشَعرالاستشهادكثيروكان،أحياناالردمعِويناقشهاالأقوال

المقاصد،بعضعلىالنزولعندالعربيةاللغةإلىمحتكماَ،المعاني

وشاذّهامستعملهاللقراءاتيتعرضوكان،النحويةبالمسائلالاهتمامكثير

عنبعيداً،الأحاديثفيالصحةيتحرىكانكماويوجهها،

.943ص-المقدمة-خلدونابن()1

.592ص-الوعاهَبغية-اليوطي)2(

.953ص3جى-الإحأطة-الخطيبابن)3(
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)1،.القولفضولوحذفالِإيجازمنغايةفيذلككل،الاسرائيليات

التفسير:هذا،قيمة

والمفسرين،العلماءعندالتفسيرمصادرمنمصدراًالكتابهذايعتبر

نأالعلماءدفعمما،عاليةٍعدميةٍوقيمةٍرفيعةٍبمنزلةٍالتفسيرهذاحظيوقد

حوىماعلىوالاطلاعالوقوفبعد،كتمانَهيستطيعونلابمايصرحوا

واشتمل.

للسنةأتبَعُ،وأمثالهعطيّةابن)وتفسير:تيميةابنالِإمامقال

السلفذَكرَكلامَولو،الزخشريتفسيرمنالبدعةمنوأسلم،والجماعة

()2(.وأجملأحسنلكانوجهعلىعنهمالمأثورةالتفاسيرفيالموجود

،الزمخشريتفسيرمنخيرعطئةابن)تفسيرآخر:موضعفيويقول

هوخيربل،بعضهاعلىاشتملوإن،البدععنوأبعدوبحثاً،نقلًاوأ!نح

منأصحّجريرابنتفسيرلكنَالتفاسير،هذهأرجحلعلهبلبكثير،منها

(.rكلها()هذه

بينمقارنةًيعقدأنبعد،تفسيرهمقدمةفييقولحيَّانأبانجدأنناكما

وأجمعأنقلعطيَّةابن)كتاب:الزمخشريتفسيروبينعطيَّةابنتفسير

()،(.وأغوصألخصالزمخشريوكتاب،وأخلص

أهلؤضائلفيحزمابنرسالةعلىالردفيسعيدابنتذييلوفي

،القرآنتفسيرفيالغرناطيعطيةبنمحمد"ولأبىِ:يقولالأندلس

03.صابر-الوجيزرالمحرًمقدمة-عطيةابنانظر:)1(

(Y)93.صابتفير-اصولفيمقدمة-تيميةابن

.57صالتفسير-اصولفيمقدمة-تيميةابن)3(

.01صا!-المحيطالبحر-حيانابو)4(
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فضلاءمنوصاحبه،والشرقالغربفيوطاراشتهر،الذيالكبيرالكتاب

")1(.السادسةالمائة

هـ)2(.546سنةوفاتهوكانت

قاموقد،قريبوقتإلىمخطوطاًكانالكتابهذاأنَّبالذكروالجدير

،الكتابهذابتحقيقالمغربيةالمملكةفيفاسبمدينةالعلميالمَجْمَع

تحقيقها،منينتهونالتيالأجزاءبطبعالمغربفيالأوقافوزارةتقومكما

نهايةمعتنتهيالكتابهذامنأجزاءخمسةعلىأحصلأنْاستطعتوقد

مهفَتي.أداءعلىبهواستعنتُ،ضالتيفيهوجدتحيث،المائدةسورة

.171ص4بر-الطيبنفح-المقَري()1

256.ص-!2الوفياتفوات-الكتبي)2(
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)1(:القرطبيفرحبناللهعبدأبو-خامساً

المالكيالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمدهو

القرطبي.

ال!ةعلىتتفقأنهاغير،فيهاولدالتيالسنةِإلىالتاريخيةالمصادرتشِرأ

لاالمصادرهذهإنحتىهـ)2(671سنةتوفيأنهتذكرفهيفيها،توفيالتي

العلماء.منكغيرهلشيوخهتترجمولااسرتهإلىتشير

صفاته:

منبهيتحلىكانلمِا،عليهوأثنواالقرطبيالِإمامالعلماءذكرلقد

الدنيا،فيوالزهد،والتقىوالورع،الحسنةوالخلال،الحميدةالصفات

الصنالحيناللهعبادمن)كان:فقالحياتهترجمةمنجانباًفرحونابنونقل

امورمنيعنيهمبماالمشغولينالدنيا،فيالزاهدين،العارفينوالعلماء

.(()3وعبادةتوخهبينمامعمورةأوقاته،الآخرة

العلمية:مكانته

عليهوأثنوا،الأخلاقيةالناحيةمنالقرطبيبكرأببعلىالمؤرخونأثنى

بكرأبو)كان:قولهالكتبيعنالمقرىنقلفقد،وعلومهثقافتهجهةمن

علمه،ووفور،اطلاعهكثرةعلىتدل،مفيدةتصانيفولهفاضلَاَ،شيخاً

هدية-البغدادي335،ص5جى-الذهبشذرات-الحنبلي:ترجمتهانظر()1

شجرة-مخلوف،29ص-المفسرينطبقات-السيوطيص2جى-العارفين

.791ص-الزكيةالنور

.221ص2بر-بالوفياتالوافي-الصفديانظر:)2(

طبقات-الداوديوانظر:803،ص2بر-المذهبالديباج-فرحونابن)3(

.65ص2جى-المفسرين
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مجلداً()1(.عشراثنا،الغايةإلىمليح،القرآنتفسيرومنها

عنه،الكتبيترجمةفينيلًااعتبرهلما،تلامذتهبعضلهانتصروقد

متفنناًوكانجداً،ترجمتهفيالمصنَفأجحف)قد:فقالقَدرهمنوإنقاصاً

:قالنصهماالكلامهذاإثْرعلتلاميذهبعضوقال()2(،العلمفيمتبحرأ

حسنيقظاً،وكان،وسمعوكتب-اللهعبدأبوأي-)رحل:الذهبيئ

()3(.العلمفيمتبحراً،النظممليح،الحفظ

مؤلفاته:

القرآنأحكامجامعالتفسير،)كتاب:فقالمؤلفاتهفِرحونابنذكر

وأعظمهاالتفاسيرأجلَمنوهو،الفرقانوآيالسنّةمنتضمنَهلماوالمبين

.كبيرةمجلداتعشرةفييقعوهونفعاً()،(،

موربا4التذكرة)كتابو(الحسنىاللهأسماءفيالأسنىو)الكتاب

بالكتبالسؤالوذلّوالقناعةبالزهدالحرصقمع)كتابوالاَخرة(

(:والشفاعة

تأليفٍعلىأقفالم:فقالالأخيرالكتابهذاعلىفرحونابنوعلق

(.بابهفيمنهأحسن

.()ْالأذكار(أفضلفي)التذكاركتابومنها

.041ص2جى-الطيبنفح-المقَري()'

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالممدرنف!21(

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمصدرنفى)3(

803.ص2جى-المذهبالديباج-فرحونابر)4(

المفرينطقات-الداوديوانظر:،والصفحةالجزءبنف!السابقالمصدرنف!)5(

.16ص2!-
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التفسير:فيمنهجه

-بينثم،تفسيرهنأليفعلحملهالذيالسببالقرطبيالِإمامذكر

نفسهعلىاشترطهاالتيشروطهمضمناً،فيهعليهليسيررسمهالذيالمنهج

وأن،عمريمدىبهأشتغلإذرأيتالقد:تفسيرهمقدمةفيفقال،فيه

مننكتاًيتضمنوجيزاً،تعليقاًفيهأكتببأن،وقوقيجَهديفيهأستفرغ

،والضلالاتالزيغأهلعلىوالردّ،والِإعرابوالقراءاتواللغاتالتفسير

بينجامعاً،الآياتونزولالأحكاممننذكرهلماشاهدة،كثيرةوأحاديث

()1(.الخلفمنتبعهمومنالسلفبأقوالمنها،أشكلماومبيناًمعانيها،

إلىوالأحاديثقائليهاإلىالأقوالإضافة،الكتابهذافي)وشرطي

،.وأضربُقائلهإلىالقوليضافأنالعلمبركةمن:يقالفإنهمصنفيها،

غنىًولا،منهلابدماإلا،المؤرخينوأخبارالمفسرينقصصمنكثيرعن

معانيها،عنتسفربمسائل،الأحكامتبيينذلكمنواعتضت،للتبيينعنبما

فماخكمينأوحكماًتتضمنآيةكلفضمَّنتمقتضاها،إلى-الطالبوترشد

فإن،الغريبوالتفسيرالنزولأسبابمنعليهتحتويمافيهانبتنمسائلزاد

،الكتابآخرإكهكذاوالمَأويلايتفسيرمنفيهاذكرتحكماًتتضمنلم

(الفرقانوآيالسُّنةمنتضمنهلماوالمبينالقرآنلأحكام)الجامعوسميته

سميعإنه،بِمنًهأرادومن،ووالديبهونفعني،لوجههخالصاًاللهجعله

()2(.مجيبقريبالدعاء

يتعص!بلا)وهو:فيقولالتفسيرفيمنهجهعلىفرحونابنوُيعقِّب

أياًالصوابأنهيرىماإكيصلحتى،الدليلمعيعيشبلالمالكيلمذهبه

.3صراجى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمضدرففس)2(
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عفَنالدفاعموقفيقفأنإلىالِإنصافيدفعهماوكثيرأ،قائلهكان

توجيهمعالمخالفينمنالقرآنأحكامصاحبالعربيبنبكرأبويهاجمهم

المسلمينعلماءحقفيقاسيةعباراتمنمنهيصدرماعلى،أحياناًإليه!للوم

()1(.إليهيذهبمالمإلىالذاهبين

غير،إليهايتعرضولا،يرفضهاكانفقد،الِإسرائيلياتمنموقفهأما

منها)2(.يخللمكتابهأن

903.ص2%-المذهبالديباج-فرحونابن)1(

.25ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيانظر:)2(
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الكلبئي)1(:جزفيبنمحمد-سادساً

الغرناطي،المالكيّالكلبيئجزيّبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنهومحمد

العكوففيمثالًاوكان،والنباهةالأصالةذويمنوهو،القاسمأبايكئى

والأصولالعربيةَأتقنحافظاً،فقيهاً،مفسراً،بهوالإشتغال،العلمعلى

ببلدهالخطابةتولى،والأدبالحديثعلممنصانبعلىوكان،والقراءات

والخير)2(.بالفضلشهادةلهفكانت،سنهحداثةمع

مؤلفاته:

منها:شتىفنونفيالكتبمنالكثيرجزقيابنألَّف

(.التنزيلعلومفيمهيل)التكتابالتفسير،في

(.مسلمصحيحتهذيبفيالمسلم)وسيلة:الحديثوفي

غيرالستةالقراء)اصولو(نافعقراءةفيالبارع)المختصر:القراءاتوفي

()3(.العامةلحنفيالعامة)الفوائدو(نافع

التفسير:فيمنهجه

فيهبينوقدواحد،مجلدفيأجزاءأربعةفيجزيّابنتفسيركتابيقع

:-بيانهاوهذا-عليهاسارالتيوخطتهالتفسيرفيمنهجه

أمافوائد،أربععلىتشتملمقاصد،أربعةتفسيرهمقدمةفيذكر

تركمعواختصاربايجازالكريمةالاَياتبيانإلىفيهاعَمدفقدالاولىالفائدة

ذلكمنوقصد،والعلماءالمفسرينلأقوالالتعرضوعدموالتكرار،التطويل

والتيسير.التسهيل

السقلانيحجرابن،272ص2%-المذهبالديباج-فرحونابن:ترجمتهانخلر(1)

.81ص2بر-المفسرينطبقات-الداودي،464ص3بر-الكامنةالدرر-

.274ص2!-المذ!الديباج-فرحونابنانظر:)2(

.275ص2!-السابقالمصدر)3(
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استقاهمماأو،أفكارهوليدةكانت،عجيبةنكاتإيراد-الثانيةالفائدة

.الأقوالمنلهراقمماأو،شيوخهمن

،العبارةبتوضيحوذلك،المسائلفيالمشكلاتإيضاح-الثالثةالفائدة

.الاحتمالورفع

الراجحوبيانالمفسرينأقوالمنلهعرضماتمييز-الرابعةالفائدة

والمرجوخ.

صحةبقلة،ذلكمبرراًقائليها،إلىالأقوالينسبلمأنهيذكرثم

فيه.المطلقةلثقتهفذلكالقولقائلاسمذكرفإذاالإِسناد،

البطلانغايةفيأنهايرىالتيالأقوالبقطأنهكلامهنهايةفيبيَّنثم

اللغةتقتضيهاالتيالقواعدوفقرأيهفيجحثم،المطاعنعنللقرآنوتنزيهاً

.)1(العربية

علومتضمنتباباًعشراثنيفيتقع:الأولى:بمقدمنينتفسيرهقدموقد

اختلافهم.وأسبابالمفسرينوذكر،ومنسوخوناسخإعجاز،منالقرآن

القراءاتفيورودهايكثرالتياللغاتمعانيتفسيرفي:الثانيةوالمقدمة

التفسير،لبدءممهداًالطريقوالِإيجاز،الاختصارمسلكذلكفيسلكوقد

)2(.الكريمةالاَياتتفسيرعندذكرهيَرذقدمابالمقدمةفاستعاض

وفاته:

هـ()3(.)741سنةالكائنةيومشهيداً،اللهرحمهتُوفي

.3صا-بالتنزيللعلومالتسهيل-الكلبيجزيابنانظر:)1(

.4صالجزءبنفسالسابقالمصدرنفس)2(

موقعةبطريفالكائنةيوم،275ص2!-المذهبالديباج-فرحونابن)3(

بالمسلمينفيهاأوقع،بالأندلىالخفراءالجزيرةمنمكانوهوبطريف،مثهورة

.-المصدرنفسانظر-الأندلسبلادعلىيستوليأنفيهاالعدووكادوسلطانهم
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الأندلسيّ)1(:حيًانأبوالدينأثيرُسابعاً-

الغرناطيالأندلسيّحيَّانيوسفبنعليبنيوسفبنمحمدهو

المشرقفيويلقب،حيًانأبووكنيتههـ()654سنةبغرناطةولد،النفْريّ

نأبعدالمختلفةالعلومخلالهاحضلرحلاتلهوكانت)3(،الدينبأثير

بلادفيوتنقل،الأندلسفغادر،بلدهشيوخعلىعلومهأولياتتلقى

الحديثوسمعالنحو،فيوتقدمعلمائهاعنوأخذمصر،ونزل،المغرب

)3(.سيبويهكتابوقرأ،والقاهرةالاسكندريةفي

المقامفيطول،العلميةالمراكزهذهفيعنهمأخذالذينشيوخهأما

وغرِ)4(،نفسهحثانأبيعننقلًاجميعهمالمقَّريّذكرهموقد،بذكرهم

العلماء)5(.منواحد

العلمية:مكانته

نحوفيَكانأنهعلىحيًانلأبيترجمواالذينالعلماءأجمعلقد

لعالمإلَأهذايتأتىولا،وأديبه،ومقرئه،ومحذَثه،ولُغويهومفسره،عصره

.الاطلاعواسعمتبحر

القرآنمافيإدراكفيكثيراًتجديلاالنحوواللغةمعرفةأنيرىوكان

وأساليبهمالعربكلامعلىالاطلاعيجببل،وجمالوروعة،معانمن

الشعر.في

ط،)براهيمالفضلأبوتحقيق،028صا-بالوعاةبغية-السيوطيفيترجمته)1(

الجنان-ئرآةاليافعي،534صاجى-الزاهرةالنجوم-الأتابكي،الحلبيعيى

البدر-الوكاني،267ص5جى-بالوفياتالوافي-الصفدي،09ص8!-

.288ص2ب-الطالع

.43ص3%-الاحاطة-الخطيبابن-انظر3(،)2

.603ص3جى-المقًري:انظر(4)

.k"AYص2بالمفسرينطبقات-الداودي:انظر)5(
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وأ،يسمعإلأأرهالم:نصهماتلاميذهبعضعنالداوديلناوينقل

والنحو،،باللغةعارفاًوكان،كتابفيينظرأو،يكتبأويشغل

أكثرالفنهذاخدمفيهما،المطلقالمجتهدالِإمامفهو،والتصريف

)1((.غيرهفيهماالأرضأقطارفيأحديدركهلاصاشحتى،عمره

للموشحاتوقولهللشعر،نظمهبكثرةحئانأبوغرففقدهذاوبجانب

وخاصةكبارهمومعرفةالرجالتراجمفيكبيرجانبعلىكانكما

)2(.المغاربة

المغربأهلعامةمذهبعلىمالكياً،الأمرأولفكان،مذهبهأما

الأندلس،فيمنتشراًالظاهريةمذهبكانإذ،ظاهرياًأصبحثموالأندلس

فتمذهبفيها،مهجوراًالظاهرمذهبوجدمصرإلىقدمولما

للشافعيئ)3(.

وأصبح،قلاوونبنالمنصورالملكالسلطانقبةفيالتدريسوتولى

الأقصس)،(.جامعفيللنحومدرسا

ومؤلفاته:كتبه

والقراءاتوالنحو،التفسير،في-كثيرةعلومفيحثانأبوألَفلقد

تفسيرفيالمحيط)البحر:ذلكفمنصنفتُهماوأما":فقالبنفسهوعددها

شرحوهوالصغالأكتابمنالملخص)الأسفاركتاب(ال!صيمالقرآن

-

.287ص2جى-المفسرينطبقات-الداودي()1

3!الطيبنفح-المقَري،ص2بر-المفرينطبقات-الداودي:انظر)2(

.592ص

75.ص5!-الكامنةالدرر-العسقلانيحجرابن:انظر)3(

2!المفرينطبقات-الداودي031،ص3!-الطيبنفح-المقَري:انظر)4(

.928ص
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شرحمنالملخص)التنخيلو(لسيبويهالتجريد)كتابسيبويهلكتاب

(.التسهيل

كثيراابنقراءةفي)الأثير(نافعقراءةفي)النافع:القراءاتوفي

العاليه(القرآنأسانيدفيالحالية)الحلل(عاصمقراءةفيالباسم)الروض

مالك(ابنألفيةعلىالكلامفيالسالك)منهج(الِإسلامبأركان)الِإعلام

والِإعراب(1()1(.التصريفعلميفيالأغراب)نهاية

ذكرها.تحتطائلولاتعدادهايطولكثيرةكتبوهناك

المحيط:البحر-تفسيرهفيمنهجه

الكبيرالكتابيسميهوكان،مجلداتثمانيةفي(المحيط)البحريقع

غيرولا،قصدتُبتأليفهلمخلوق)ما:يقولكمااللهلوجهاحتساباألًفه

()2،.أردتبهاللهوجه

المعارفأهمبأنفيهاصرح،قيمةبمقد!ةٍلكتابه،حئانأبوقدموقد

التيالظروفعنويحدثنا،لهكالأدواتالعلوممنغيرهوأناللهكتابعلم

أخذثم،إليهايطمحكانالتيالعزيزةالأمانيمنكانوأنه،كتابهفيهاألَف

منذبإقرائهولانفرادهم،اللهكتابعلمفيلبراعتهمبالأندلسيينيفاخر

بكتابمقدمتهفيكذلكوأشاد،الاَدابذويمنغيرهمدونأعصار

التفسير.علمإلىنفسهتاقتلماعليهالمعولفهو!سيبويه

-خطوةخطوةالكريمالكتابآياتتفسيرفيطريقتهلنارسمثم،

وهي:

603.ص3جى-الطيب-نفحالمفري)1(

.2صابر-المحيطالبحر-حيًانابو)2(
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لفظةً،لفظةًيفسرهاالتيالآيةمفرداتعلىبالكلامأولاًيبتدىءأنْ

قبلاللفظةلتلكالتي،النحويةوالأحكاماللغةمنإليهيحتاجفيما

موضعأولفيذلكذكرمعنىًمنأكثرتحتملالكلمةكانتوإذا،التركيب

تقعموضعكلفيالمعانيتلكمنلهايناسبمالينظر،الكلمةتلكفيه

سبب،لهاكانإذانزولهاسببذاكراًالآيةتفسيرفييشرعثم

مستعيناومرجحاً،موجهاً،فيهاالقراءاتأوجهذكرمعقبلها،لماومناسبتها

لمزيدفيكونالتكرارعرضوإنتكرار،غيرفي،العربيةباللغةذلكعلى

.فائدة

متعرضاً،الشرعيةالأحكامفيالفقهاءلأقوالبالنقليتعرضثم

الِإعرابإلىيعمدثم،اللفظظاهرعليهدلوما،الدليلذكرمعللخلاف

التيالِإعرابوجوهعنمنزهاًالقرآن،تركيبوأحسنوجهأحسنعلى

والِإعجاز.الفصاحةعنبهتخرج

بما،وتركيباًإفراداًفسرهاالتي،الآياتمنجملةفيالكلاميختتمثم

تلكمضمونيشرحمنثور،بكلامكلهذلكمُتبعاً،بلاغيةصورمنفيهاذكر

تلخيص.أجملجملهاملخصاًالآيات

وذلك،والمعتزلة،كالصوفيةالفرقبعضكلامإلىأحياناًويتعرض

بماكلامهوتأولوا،اللهعلىهذياناًافتروهذلكيعتبرلأنّه،والِإبطالللردً

)1(.عاقلبذهنيخطريكادلا

علَماًبحقكانالذي،حيانأبيالعلومبحرفيفترةًأمضيناوهكذا

.4صا!-المحيطالبحر-حيانأبو:انظر?()
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تقالأنفجدير،علمطالبكلُبهيستضيءونوراً،فنكلفيبهيُهتدى

آثرتولذلك،الجهلظلامبددنبراساًأطفأموتهلأن،لهرثاءًالأشعار،فيه

ووفاءًموتهبعدلهرثاءًالصدفيتلميذهنظمهابأبياتعنهالحديثأختغأنْ

له:

الورىشيخُالدينِأثيرُمات

الضَباَنسيئمحسنِمنورق

التيبالدموعخوديعينيا

شأنهفيفالخطسثدماًواجري

علمهِفيكانإمائممات

فاستعرَ

فيواعتلً

بهايروي

اقتضىِقد

إماماَيُرى

534.صابر-المحاضرةحسن-السيوطي)1(

801

ستَعبراوارقُلباا

سرَىلمَّاسحارلأا

ثَرىمنضمًهما

جرىممًاأكثرَ

ورا)1(مقوا!رَى
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الثالثالفصل

الأندلس(فيالمفسرينعندالتفسير)مصادر

تمهيد:

بعضُهيفسًرأنهإذ،آياتهلتفسيرالأولالمصدرالكريمالقرآنيعتبر

وردوماآخر،موضعفيولُسطفُضَلموضعفيمجملًامنهوردفمابعضاً،

والاطلاق،للعمومبالنسبةوكذاآخر،مكانفيف!رمكانفيمبهماًمنه

المقصود.علىللدلالةمنهاثلاثةٍبذكرنكتفي،كثيرةذلكعلىوالأمثلة

:الأولالمثال

!)1(.عليهِفَتابَكَلماتٍرئهمنآدئمفَتَلَقَى):تعالىقال

بين!،أخرىآيةفيوفصًلمجملًا،الآيةهذهفيالكلماتلفظورد

تَغفرْلَموإنأنفُسَناظَلمنارَئَناقَالَا!و:هيوالآية.وأوضحتهاالكلماتهذه

!هو)2(.الخَاسرينَمنَلَنكونَنَّوَترحَمنالناَ

الثاني:المثال

مهو)3(.عَليكُمْئتلىماإلَأالأنعَامِبَهيمةلكمْ!احِفَتْ:تعالىقوله

فجاءت،المحرماتمنالاستثناءعليهاشتملماالاَيةُهذهتوضحلم

منتعالىاللهحرممماالاستثناءعليهاشتملماوتفصِّلتوضحأخرىآية

اللهِلغيراهلَّوماالخنزيرِولحمُوالدمُالميتةعليكمُ)حُزَمت:فقالالأنعام

37.آيةالبقرةسورة)1(

.23آيةالأعرافةسور)2(

.أآيةالمائدةسورة(3)
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وماذكيتمْماإلاالسبعُأكلَوماوالنطيحةُوالمترديةوالموقوذةوالمنخنقةُبهِ

النُصبِ!)1(.علىذبحَ

الثالث:المثال

فتحريرُقالوالمايعودونَثُئمنِسائهمْمنيُظاهرونَ)والذينَ:تعالىقوله

يتماسَّا!)2(.أنقبلِمنرقببما

أخرىآيةفىبالمؤمنةوقيدت،مطلقةًالآيةهذهفىِرقبةكلمةوردت

إلىمسلمةوديةمؤمنةرقبةٍفتحريرُخطأمؤمناًقتل)ومن:تعالىقولهوهي

يضَذَقوا!)3(.أنإلاأهلهِ

الرسوللأن،النبويةالسنةفهوالتفسيرجمصادرمنالثانيالمصدرأما

،الكتابعليهأنزلالذيربهعنالأولالمبلغهووالسلامالصلاةعليه

وإنربكَمنإليكَانزلَمابلغْالرسولُأيها)يا:فقالوبيانهبتبليغهوأمره

ايضاً:وقال!)4(،الناسمنيجصمكَواللهُرسالتهبلغتَفماتفعلْلم

!)5(.إليهمنزَلَماللناسِلتبيِّنالذكرإليك)وأنزلنا

نفسهعندمنتعالىاللهأمرهمماشيئاًيبلغأنجمييِ!للنبيكانوماهذا

)وماوعزَ:جللقولهمصداقاً،ووحيهتعالىاللهبعلموإنما،وهواهبرأيهأو

!)6(.يُوحىوحيئإلاهوإنالهوىعنينطقُ

.3آيةالمائدةسورة)1(

.3آيةالمجادلةسورة)2(

.29آيةالنساءسورة)3(

.67آيةالمائدةسورة(!ا)

.44آيةالنحلسورة)5(

.34،آيةالنجمسورة)6(
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الكريمالقرآنلتفسيرالثانيالمصدرباعنبارهاالسنةجاءتوقدهذا

أنهاكما،منهأشكللماوموضحةاجمللماومُفصلةفيهوردلمامؤكدةً

والأمئلة.اطلقمابعضوقيدت،العموموجهعلىمنهوردماخصصت

نقطة.لكلمثالأمنهانختاركثيرةذلكعلى

المجمل:ا-تفصيلُ

فيوالزكاةالصلاةلفظورد!الزكاةَوآتواالصلاةَ)وأقيموا:تعالىقال

فقالركعاتهاوعددواوقاتهاالصلاةصفةلتبينالسنةفجاءتمجملاً،الآية

")1(.اصليرأيتمونيكما"صلوا:والسلامالصلاةعليه

ذلكومن،ومقاديرهاوجوبهاووقتالزكاةمقاديرفصلتالسنةأنكما

عَثرياًالعشراوكانوالعيونُالسماءُسقت"فيما:والسلامالصلاةعليهقوله

العشر(1)2(.نصفُبالنضحسُقيوما

منأقلفيولا،صدقةأوستيخمسةمنأقلفيماليسالم:قولهوكذلك

الورقِمنأواقٍخمسمنأقلَفيولا،صدقةالذَودِالإِبلمنخمسة

")3(.صدقة

والحبئ.الصيامفيوردلماالسنةمنتفصيلوهناك

المُشكِل:2-توضيح

منالأبيفقالخيطلكمُيتبينحتىواشربوا)وكلوا:تعالىقوله

.162صاجىالصلاةمواقيتبابمالكعنصحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

ماءمنسقيفيماالعشربابأبيهعنعبداللهعنصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

.551ص!2ريلجااءلماواءلسماا

أوسقخمسةدونفيمالي!بابالخدرىِسعيدأبيعنصحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

.?56ص2برصدقة
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الفَجرِ!)1(..منَالأسودِالخيطِ

ذلكفبينتالأسودوالخيطالأبيضالخيطمعنىالصحابةعلىأشكل

يتبينحتىنزلت"لمًا:قال،حاتمبنعديعنرُوي،ووضحتهالسنة

وإلىأسودعقالإلىعَمدتُالأسود،الخيطمنالأبيضالخيطلكم

يستبينفلاالليلفيأنظرفجعلتوسادتيتحتَفجعلتهماأبيضعقالٍ

سوادُذلكإنما:فقال،ذلكلهفذكرت-لج!،اللهرسولإلىفغدوت،لي

1()2(.النهاروبياضُالليل

:العامتخصيص3-

.!)3(الانثيينِحطللذكرِمثلُأولادكمْفياللهُ)يُوصيكمُ:تعالىقوله

رسولُفقالالكافربغيرالسنةفخصصتها،الأولادفيعامةالآيةوردت

المسلمَ")4(.الكافرُولاالكافرَالمسلمُيرثُلا1:-لمجمرالله

المطلق:تقييد4-

!)5(...أيديهُما.فاقطعواوالسارقةُ)والسارق:تعالىقال

هذاوقيدتالسنةفجاءتوالمقدار،اليدفيمطلقةالاَيةوردت

دينار.ربعمنأقلفيقطعفلاالِإطلاق

.187آيةالبقرةسورة)1(

تعالى:قولهبابالصومكتاب،حاتمبنعديعنصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

36.ص3جىالأسود!الخيطمنالأبيضالخيطلكميتبينحتى)وكلواواشربوا

.11آيةالنساءصورة)3(

ص2%الكافرالمسلميرثهلبابزيدبناشامةعنسننهفيأبوداووداخرجه)4(

131.

38.ايةالماندةسورة)5(
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1(11(.فصاعداًدينارٍربعفياليدُ"تُقطعُ:والسلامالصلاةعليهقال

الكريم:القرآنفيماوردتكيد5-

تطغواولاَمعكَتابَومنْامرتَكما)فاستقمْ:تعالىقولهذلكومن

.بَصيرٌ!)2(تَعملُونبماإنهُ

عنرويما،الكريمةالآيةفيالواردةللاستقامةمؤكدةًالسنةجاءت

الِإسلامفيليقلاللهرسولياقلت:قالعنهاللهرضيعبداللهعَمرةأبي

ثمباللهآمنت))قلْ-س!:النبيلهفقال.غيركأحدأعنهأسألُلاقولاً

")3(.استقم

أولاًإليهمايرجعوجلعزاللهكتابلتفسيرالرئيسيانالمصدرانهذان

ومقاصد.أحكاممنعليهاشتملتوماالكريمةالآياتمعانيعلىللوقوف

حينئذيلجأ،والسنةالقرآنفيالكريمةالاَياتتفسيروجودتعذرف!ن

لما،الكريمبالكتابأدرىلأنهم،عليهماللهرضوانالصحابةأقوالإلى

هذا،القرآننزولأسبابومعاصرة،جم!الرسولمصاحبةمنبهاختصوا

.وتقوىورعمنبهامتازواوما،والبلاغةالفصاحةأهلكونهمبجانب

موضعفذلكبالماثور،للتفسيررابعكمصدرالتابعينأقوالواما5

إليهتستريحالذيوإنما،إليهالتطرقأوعتهالحديثبصددلسناخلاف

جم!ي!النبيضقولَيعارولمالعربياللسانووافقسندهماصحأن،النفس

والاجتهاد،النظروجبذلكغيروأما،قبولهفيفلاشكالصحابيقولأو

قولهبابالحدودكتابعنهااللهرضيعائةعنصحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

.991صجه!والسارقهَ)والسارق:تعالى

.211آيةهودسورة)2(

.8ص2بالنوويبشرحم!لمصحيحانظر:)3(
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.البرهانعننقلاًالسيوطيإليهاشارماوهذْا

بالنقل،تفسهبرهوردقسم:قسمانالقرآنأناعلم:الزركشي)قال

يرد.لموقسم

الثابعين،رؤوسأوالصحابةأو-لمجرالنبيعنيَردَأنإما:الأول

الصحابي،تفسيرفيينظروالثانيالمسند،صحةعنفيهيبحثفالأول

وإن.اعتمادهفيفلاشكاللسانأهلمنفَهبم،اللغةحيثمنفمرهقإن

تَعذْروإن،فذاكالجمعُأجمكننفإن،الصحابةمن"تجماعةأقوالنتعارصْتس

عبمهأاللهم:قالحيثبذلكبشره-سزالنبىِْلأدْعباسابنقدم

فكذلكسبقفيماالاعتمادجازفحيثالتابعينعنوردماوأماأ.التأويل

.،11(إلاجمبهلاوجبسسوإلا،فهئا

القرآنتفسير:أربعةالأساسيةالتفسيرمصأدرآن،تقذمماوثمرة

التأبعين.واالضطبةوأقوإل-،بالسنةالمقزآنوتفسير،بالقرآن

فلا،-سضَالرسولبجدالتفسيرأئمةوالتابعونالضمحابةكأنولما،3هذا"

وجلعبزا-للهقربىوقصد،العلمهذاشرفابتغىمنفبلةيكونواءأنعجب

-3َبتفسيره

نجدهمفإننا،الأنَدلسيينعندالتفسيركتبفيوالبح!النظرولدى؟"

تفاسيرهم،تؤَجَأس!اسياًمصدراًوجعلوهبالمأثورالتفسيراعثمدواقد

بأقوالوكذلك،بالسنةالقرآنوتفسير،بالقرآنالقؤآنلَفسيرفاعتفدوا

والتابعين2الصحابة

فيمتنوعةًمصادرفكانتالتفاسير،كتبمناعتمدوهماأما

.22ص4بر-الإتقان-السيوطي(1)
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الجائز،.بالرأيأوبالمأئور،بابتفسبيرمنهايتعلقكانماسواء،اتجاهاتها

ذلكسنوض!!كما،كلامئةابنزعاتتأثرأولُغويأ،منمحىمنهانَحىماأو

الله.شاءإنكله

علىتفاسيرهمفياعتمدواقدالأندلسيونالمفسرونكانوإنهذا

هذهحيالمحذدةمماقف3لهمكلألثفقد،الاتجاهاتمتنوعةمصادر

منالغثويميزَودْالتفاسير،هذْه3خلاصَةياخذوننجغلتهمالضصادر،

الكلامفنيبسطأوتكرارأوحشومنغيرهمفيهوقعماويتلاشون،السمين

قدأشياءتفابسِرهميخلطِودطأوا،كلاميةبنبزعاتتأثرأو،طائلغيرمن

/ج-06.التفسير.دائرةعنتحْرجهم

!جمانجهإ.جمن-هدْهلها/فيسنعِرصى-محددةشجصِيةلهمكانجتولذا

الِمبث!رق،!وفيالِإسلامىالمغربفيالعلماءبهالهمشهد-الرسالة

الوجيز.المحِرَّر-تفسيرصاحبعطيَّةابنوعميدهمشيخهموخصوصاً

منكرهمبرقغ"فيهِفيماالوقوععدمعلى،2الشد!دحرصهمومعهذا

مابعضعلىكتبهماشتملت،فقدذلكمنيسلموالمفإنهمالمفسرين

--َْ!9-.يحذرونمنهكانوا

البحثخلال!مناستقرائهاعلىعَكفت-فقدالمغتمدةمصادرهمأما-

منهاسواء،تفاسيرهئممنش!ىمواضعمنأجمعهاأنواستطعت،والتتبع

السِير.أوالفقهأواللغةأواتالقراءأوالحديثأوبالتفسيريتعلقما

نوعين:علىكلألتالمصادرهذهإنثم

المشرقية.المصادرا-

.الأخرىالمصادر2-

1ء5 l
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التفسير:كتبمنالمشرقيةالمصادر

جزيربنمحمدجعفرأبيللِإمام-القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-ا

هـ(.)031سنةالمتوفىالطبري

محمودتحقيق-بمصرالمعارفدارطبعة-ومتداولمطبوعكتاب

والنشر-للطباعةالمعرفةدارمصورةطبعةشاكر،وأحمدشاكرمحمد

.بيروت

بنمحمدبنأحمدجعفرلأبي-القرآنومعاني-القرآنإعراب-2

33)سنةالمتوفىالنّحاسإسماعيل A.)هـ

جامعة-المخطوطاتمعهدمصورةنسخة-تفسير14رقممخطوط

العربية.الدول

الموصليزيادبنالحسنبنمحمدبكرلأبي-الصدورشفاء3-

هـ(.)351سنةالمتوفىبالنمًّاشالمعروف

المصرية.الكتبدار-تفسير014،634رقممخطوط

المتوفىالماورديمحمدبنمحمدالحسنلأبي-الماورديتفسير-4

هـ(.)045سنة

154رقممصورةونسخة،المصريةالكتبدار39691رقممخطوط

.القاهرة-العربيةالدولجامعةالمخطوطاتمعهدتفسير

بنالحسنبنمحمدجعفرلأبي-القرآنعلوملكلالجامعالتبيان-5

هـ(.)046سنةالمتوفىالطوسيعلي

الأشرفالنجف،النعمانمطبعة،6مطبوعمجلداتعشرفييقع
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.العراق

الشافعيهوازنبنالكريمعبدالقاسمابيللِإمام-الِإشاراتلطائف-

هـ(.t)65سنةالمتوفىالقشبيري

.القاهرة-والنشرللطباعةالعربيالكاتبدار-أجزاءستةفيمطبوع

الطبريبإلكياالمعروفالطبريمحمدبنالدينعماد-القرآنأحكام-

هـ(.)405سنةالمتوفى

.القاهرة-الحديثةالكتبدار-مجلدينفيأجزاءأربعةمطبوع

محمود-التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف-

هـ(.)538سنةالمتوفىالزمخشريعمربناللهجاد

الحلبي-البابيمصطفى-مجلداتْأربعةفيأجزاءأربعةمطبوع

.القاهرة

بنعمربنمحمداللهعبدأبيالدينفخرللِإمام-الغيبمفاتيح-

هـ(.)606سنةالمتوفى-الرازيالطبرستانيحسين

وعلىمصر،بجماليةالخيريةالمطبعة-مجلدات!انيةفيمطبوع

الكتبدارطبعة-مجلداًعشرستةفياخرىوطبعةالسعودأبوهامشه

.طهران-العلمية

البصيرالسميعكلاممعانيفيالتفسيرأئمةلأقوالوالتحبيرالتحريرا-

النقيببابنالمعروفسليمانبنمحمداللهعبدأبوالدينجمال-

هـ(.96)8سنةالمتوفى

الدولجامعةالمخطوطاتمعهد-تفسير71رقممصورةخطيةنسخة
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.القاهرةالعربية

:.المصادرءالأحْرى

أحمدالعباسلأبي-التنزيللعلومالجامعالتفصيللفوائدالتحصيلا-

.المغربمنوهوهـأ43،!مَتوفئءشنة-أهالفهدوقي.عمارابن

المصرية.الكتبدار-تفسير67897زقئمخطيةنسخة

سنةالمْتوفى-القيسيوللبأبيبنمكي-النهايةبلوغإلىالهداية2-

ص.أندلسيهـ(وهو)437

فيالعامةالخزانةفيمنهتوجدطْسخ-مجطوطاًلازالالتفسيروهذا

التاليَة.الأرقامتحملالرباط

وتوجد7829(،82-ا،)3065315(،)ق217(،)ت81(،!ا)ت

إلعزيزالقرآنتفسيرباسمبمدريدالوطنيةالمكتبةفيأخرىنسخةمنه

494رقم o.

:القراءاتمصادر

وجعلوهاالقراءاتفيالكتبامهاتالأندلسيونالمفسروناعتمد

عنالحدي!ذلكء"عندْسيتصْحكما-كثيراًمنهاواستفادوالتفسيرهمأصولاً

--.الأندلسيينالمفسرينعندالتفسيرمنهج

فأهمها:المشرقيةلمصادراأما

بنالحسنعليلأبي،السبعالقراءاتفيوالِإغفالالحُجةكتابا-

هـ(.)377سنةالمتوفىالفارسيأحمد

نسخةمنهتوجدكما-بمصرالمعارفدارطبعة-مطبوعجمتابوهو

.-462قراءات-رقمتحتالِإسكندريةبمكتبةمصورةمخطوطة

118
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الفتحلأبي-عنهاوالِإيضاحالقراءاتشواذتبيينفيالمحتسبكتاب2-

هـ(.)293سنةالمتوفىجِنيبنعثمان

التراثإحياءلجنةالِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس-مطبوع

.القاهرةالإسلامي

:لأخرىاالمصادر

هـ()444سنةالمتوفىالدانيسعيدبنعثمانالدانيعمروأبيكتبا-

أندلسي.وهو

.0391استانبول-الدولةمطبعة-السغالقراءاتفيالتيسير-كتابأ

السبع.القراءاتفيالبيانجامع-ب

الأهمية.حسبالشريفالحدبثمصادر

البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيللِإمام-الصحيحالجامعا-

2)سنةالمتوفى 5 t.)هـ

.القاهرةالشعبدارمطبوع

النيسابوريالحجاجبنمسلمالحسينأبيللِإمام-الصحيحالمسند2-

هـ(.)261سنةالمتوفى

.القاهرةالشعبدارمطبوع

سنةالمتوفىالسجستانيئالأشعثبنسليمانداوودلأبيأبيداوود-.سنن-3

.هـ()275

.القاهرة-وشركاهالحلبيالبابي-مصطفىمطبوع

المتوفىالنسائيشعيببنأحمدالرحمنعبدلأبي-النسائيسنن-4

هـ(.)303سنة

.القاهرة-وشركاهالحلبيالبابي-مصطفىمطوع

الترمذيعيسىبنمحمدبنعيسى-الترمذيسنن5-
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هـ.927سنةالمتوفى

الرحمنعبدتحقيق-المنورةالمدينة-السلفيةالمكتبهَ-مطبؤع

.عثمان

سنةالمتوفىالقزوينيماجةبنيزيدبنمحمد-للِإمامماجةابنسنن-6

هـ.273

.القاهرة-الحلبيالبابيعيسى-مطبوع

هـ(.)241سنةالمتوفىحَنبلبنأحمدالِإمام-أحمدالِإماممسند-7

.القاهرةوالنشرللطباعةالمعارفدارمطبوع

سنةالمتوفىشيبةأبيبنعبداللهللِإمام-شيبة(بيابنمسند8-

هـ(.)923

-الهند.الدكنأباد-حيدرمطبوع

هـ(.)354سنةالمتوفىالبُستيحِبانبنحاتمأبيالِإمامصحيح-9

.المنورةالمدينة-السلفيةالمكتبة-مطبوع

سنةالمتوفىالبزَارالبصريعمربنأحمد-البنَىاربكر(بيمسند-01

هـ(.)292

قطنيالدارعمربنعليالحسنأبيالِإمام-قطنيالدارسننا-ا

هـ(.)385سنةالمتوفى

.القاهرة-المتحدةالفنيةالطباعةشركة-مطبوع

اللغة:مصادر

متنوعةمصادرمنوالنحواللغةمادةالأندلسيونالمفسرونإستمد

أهمها:

012
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المشرقية:المصادر-أولأ

اهـ(.)75سنةالمتوفىأخمدبنالخليل-العَينا-كتاب

علىوساعدبالقاهرةالعلومدار،درويشاللهعبدالدكتورتحقيقمطبوعء

العراقي.العلميالمجمعطبعه

سنةالمتوفىقُنبربنعثمانبنعمروبشرأبو-لسيبويه-الكتاب2-

اهـ.88

العامةالمصريةالهيئةهارونالسلامعبدتحقيق-أجزاءاربعةمطبوع

.القاهرةللكتب

سنةالمتوفىالفَرًاءزيادبنيحىزكرياأبو-الكريمالقرآنمعاني3-

هـ.702

ومطبوع،القاهرة-والتأليفللترجمةالمصريةالدار-جزئينفي-مطبوع

.بيروت-الكتبعالم-مجلداتثلاثة-أجزاءثلانةفي-

هـ(.)902سنةالمتوفىالمُثنىبنمعمرعبيدة-ابوالقرآنمجاز4-

.هـ()244سنةالمتوفىالسكيتبنيعقوب-والألفاظالمنطقإصلاح5-

دارمطبعة-هارونالسلاموعبدشاهدأحمدالأستاذينتحقيق-مطبوع

.القاهرة-المعارف

.هـ()285سنةالمتوفىالمبزديزيدبنمحمدالعباسأبو-المقتضب6-

المجلس-عظيمةالخالقعبدمحمدتحقيق-أجزاءأربعة-مطبوع

.القاهرة-الِإسلاميةللشؤونالأعلى

الجوهريحمادبنإسماعيلنصرأبو-العربيةوصِحَاحاللغةتاج7-

93)سنةالمتوفى r.)هـ
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.بيروتللملايينالعلمدار-أجزاءستة-مطبوع

اندلسئة:وهي-الاخرىالمصادر

سنةالمثوفىسيدهبنإسماعيلبنعلي-والمُحَكمالفخصص1ً-

هـ(.)458

.بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالتجارْيالمكتب-مطيوع

سنةالمتوفىمالكبناللهعبدبنمحمدالدينجمال-والكافيةالشافية2-

.هـ()672

القاهرة-الكتبدارطبعة-مطبوع

الفقهية:المصادر

أبيباستثناء،مالكالِإماممذهبعلىالأندلسيونالمفسرونكان

فإنناولذ!كمصر،إلىقدومهبعدشافعياًصارثم،ظاهريأكانالذيحئان

وسنرى-المالكيالفقهمصادرمنالفقهيةالأحكاماستمدواقدنجدهم

وعنايتهمالأندلسيينالمفسرينموقفعنالحديثأثناءبوضوحهذا

الرسالة.هذهمنالثانيالبابفيالفقهيةبالأحكام

فهي:المصادرأهمأما

اهـ(.)97سنةالمتوفىأنسبنمالكللِإمام-الموطأا-

.القاهرة-الِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس-مطبوع

2)سنةالمتوفىالأندلسيحبيببنالملكعبد-الواضحة2- rA.)1()هـ

سنةالمتوفى-بسحنونالمعروفسعيدبنالسلامعبد-المُدونة3-

هـ(.)024

203.ص4-ب-الزركليالأعلامانظر:)1(
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.بيروت-صادرارد-مطبوع

سئةالفمؤفى.-الغتبتيالعزيزعبدبنأحمدبنمحمد-العتبية4-

.ا3-.د/0-!--لأهـ)1(.254

سنةالَمتوفيابعوّافييِابنالمعروفيزيادبنإبراهيمبنمحمد-الموازنة5َ-

هـ()2(.)926

سنةالمتوفىجلاببنالقاسمأبو--الفقهمسائلالتيفريع--في6-

(r'VA.)هـ

*ابمصرية)الكتبدار-مالكيلْقه592رقممخطوط

هـ(.)463سنةالمتوفىالقرطبيالبَرّعبدبنعمرأبو-الاستذكار7-

.القاهرة-الِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس-مطبوع

المصرية.-الكتبدار-24رقمخطيةنسخة

القرطبي.البَرّعبدابن-التمهيد8-

الكتبدار3اصهرقممخطوط-المغربيةالأوقافوزارة-مطبوع

المصرية.

هـ(.)473سنةالمتوفىالباجيّسعدبنخلفبن-سليمانالمُنتقى9-

مصر.-السعادةمطبعة-مطبوع

أبيالباقِلَأنيالقاضيكتبفأهمهاالتوحيدكتبمنمصادرهمأما

)كالتمهيد(،-هـ()304سنةالمتوفىالأشعريالطئببنمحمدبكر

.691ص6برالسابقالمصدر)1(

.183ص6برالسابقالمصدر)2(
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المتوفىالحَرمينإمامالجُوينيعبداللهبنالملكعبدالمعاليأبيوكتب

4سنة 7 A-الِإرشاد(وأهمهاهـ(.

فأهمها:والتاريخالسِيرةكتبمنمصادرهمأما

الطلبييساربنإسحاقبنمحمدبنبكرأبو(الرسول)سيرةكتابا-

اهـ(.)55سنةالمتوفى

بمصر.المعارفدار-مطبوع

الواقديالأسلميعمربنمحمداللهعبدلأبي()المغازيكتاب2-

هـ(.)702سنةالمتوفى

بمصر.المعارفدارطبوع
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وفَّا-نأولَ!ب!

!جاقفيمعنرَ/لفمئحيرشلُ!نرفمِجين

.والرأي-بالمأثوربالتفسيرالعناية:الأولالفصل

..بالقراءاتالعناية:الثانيالفصل

والنحو.باللغةالاهتمام:الثالثالفصل

الفقهية.بالأحكامالاهتمام:الرابعالفصل

الِإسرائيلية.الرواياتمنالأندلسيينالمف!رينموقف:الخامسالفصل
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الأولالفصلى

والرأيبالمأثوربالتفسيرالعنايةس

:بالمأثورالتفسير

نهـفسهالقرآنفيجاء-هومابالماثور:الئف!يرلنعلىالعلماءاصطلح

عننقلىوما!ير،النبيعنوردومالجض+آيائه،والتفصيلالبيانمن

)1(.أجمعينعليهماللهرضوالطوالتابعينالصحابة

من.القرآنموضع2ءفممافي"جمل--فىالتفسيرارِأصحُّهالى2؟.،طرقأحسنوهو

ذلك،تعذرفإنآنجبر،فييُسطمكانفياختصروماآخر،موضعفيفسر

قال،،لهوموضحةالكريِبمبلقرآدْشارحةفإن!ا،النبويةالسنةإلىيُلجأ

ولااللهُأراكَبماالناسبينَلِتحكيبالحقالكتاثإليكَأنزلنا)إنا:تعالى

لِلناسِلتُينَالذكرَإليكَ)وأثزلتاَ-تعالىالوق،ئكَللخائنينَ-خَصيماً!)3(

الكمّابَعلييانزلنا/!ومَا!تعالىِوقال!)4(،يَتفكرونولَعلهمْإليهمْما-نُزِّلَ

يؤمنونَ!).(.لقونمِورحمةَوهدىًفيهِاختلفواالذيلهئملِتُبئنإلا

اللهرسوللقولكتابهمحكمَفيوتعالىتياركاللهُقر!ةلماوئصديف!اً

معه")6(.ومثلهالكتاب4َاوتمتإنىألا":-*!

القرآدطتف!يرِ-كثيراين،ء9؟صبىالتفنيز،اصولفيمقدمة-تيميهابنانظر:)1(

.221ص14!الإتقان-السيرطي،15صا!-العظيم

.41صالتفسير-اصولفيمقدمة-تيميةابنانظر:)2(

.501رقمآيةالنساءسورة)3(

.44رقمآيةالنحلسورة)4(

.64رقمآيةالنحلسورة)5(

01ص5برالشةلزومبابيكربمعدبنالمقدامعنسننهأبوداوودفيأخرجه،6(
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أقوالإلىحينئذيُرجع،والسنةالقرآْنفيالتفسيروجودتعذرفان

الرسوللازمواالذين،الأوائلالروًادلأنهم،عليهماللهرضوانالصحابة

منشاهدوهولِما،مُشكلهوأرْال،مُجملهلهمووضعح،بهديهوتأثروا،ع!ر

وأئمتهم،الصحيحوالعلمالتامالفهممنبهاختصواوما،النزولأسباب

لا)والذي:قالأنهعنهرُويالذيمسعودبنوعبدالله،الأربعةالخلفاء

نزلت،وأين،نزلتفيماأعلموأناإلا،اللهكتابمنآيةنزلتما،غيرهإله

لأتيتُه()1(.المطاياتنالُهاللهبكتابمنيأعلمأحدمكانأعلمولو

لمآياتٍعشرَتعلمإذامنَاالرجل)كان:عنهاللهرضيويقول

بهنّ()2(.والعملمعانيهنيعرفحتىيجاوزهنّ

الرسولدعاءببركةا،القرآنترجمانعنهاللهرضيعباسابنومنهم

.r(")التأويلوعلمه،الدينفيفقهه))اللهئَم:جمي!ه

لأنهم،مكهأهلبهالناسفأعلمُالتفسير)أما:تيميَةابنويقول

عباسابنمولىوعِكرمةوعطاء،كمجاهد،عباسابنأصحاب

()4(.وغيرهم

التابعينأقوالإلىيُرجع،الصحابةأقوالفيالتفسيريوجدلمإذاوأما

)اذا:الثوريسفيانقالوقدالتف!ير،فيآيةهوالذيجبربنكمجاهد

()5(.فحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءك

.15صا!-العظيمالقرآنتفسيركئير-ابن()1

.42صالتفسير-اصولفيمقدمة-تيميةابن)2(

ص،017صا!-الباريفقحوكاثهالبخاريصحيح-البخاري(خرجه)3(

ا.الكتابوتأوللالحكمةعلمهاللهم9بلفظ58صاجى-ماجهوابن،244

.23صال!تفسير-اضولفيمقدمة-تيميةابن)4(

.47ص-التفسيرأصولفيمقدمة-تيمبةابن)5(
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يرىفبينما،خلافمحلالتفسير.فيالتابعينأقوالقبولأنغير

فيالآخرالبعضيرىالتفسير،فيبحجةليستأنهاالعلماءبعض

فلافيهاختلفواوما،حُخةأنهريبفلاعليهأجمعوافماشفصيلأ،المسألة

)1(.الصحابةاقوالأوالعربلغةالىفيرجع،حُجةيكون

والتابعين:الصحابةمنالمفسرينأشهر

عدَّهموقد،عليهماللهرضوانالصحابةمنقليلنفربالتفسيراشتهر

الأربعة،الخلفاءبالتفسير،الصحابةمناشتهر)ومِفن:فقالالسيوطي

موسىوأبو،ثابتبنوزيد،كعببنوأبيئ،عباسوابنمسعود،وابن

()2(.أجمعينعنهماللهرضيالزبيربنوعبدالله،الأشعري

تكنلمأنهغيرهؤلاء،غيرالصحابةمنالتفسيرفيتكلممنوهناك

وأبو،مالكبنأنس:هؤلاءومنسابقاًللمذكورينكانتالتيالشهرةلهم

بنعمروبنوعبدالله،عبداللهبنوجابرعمر،بنوعبدالله،هريرة

.)3(وعائشة،العاص

فالخلفاء،وكثرةًقفةًالتفسيرفيتفاوتواقدالصحابةأنبالذكروالجدير

التفسير،منالقليلإلاعنهميردْلم،وجههاللهكرمعليباستثناءالأربعة

تقدم،روايتهمقلةفي)والسبب:فيقولالسيوطييبينهذلكفيوالسبب

أنهمذلكإلىيضاف()،(.والفتوحاتالخلافةبمهامواشتغالهموفاتهم

إبراهيم-الفضلأبومحمدتحقيق،221ص4بر-الإتقان-السيوطيانظر:)1(

.ام749-للكتابالعامةالمصريةالهيئة

.233ص4جى-الالَقان-اليرطي()2

.233ص4!-الاتقان-السيوطي:انظر)3(

.Yrrص2!-الِإتقان-اليوطي(4)
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،أسرارهعلىواقفون،اللهبكتابالعلماءمنأهلهأغلبوسطفيكانوا

الرجوعَجعلمما،العربيةخصائصُفيهممكتملةًوأحكامهبمعانيهعارفون

قليلًا)1(.التفسيرفيإليهم

فيوالسببالتفسير)2(،فيايةًروٍأكثرفهووجههاللهُكرمعليوأما

خلافةنهايةإلىدامت،طويلةمدةالخلافةمهامعنتفرغهإلىيرجعذلك

التفسير،إلىالحاجةفيهكثرتزمنٍإلىوفاتهوتأخر،عنهاللهرضيعثمان

دينفيالأعاجممنكثيرودخول،الِإسلامرُقعةازديادعنناشىثوذلك

)3(.العربيةاللغةبخصائصيذهبكادمما،الله

وابيئمسعود،وابن،عباسابنعنالتفسيرفيالروايةُكثُرتوكذلك

النبىِوملازمتهم،العربيةاللغةمنتمكنهمإلىراجعذلكولعل،ابنكعب

لذا،النزولبأسبابمعرفتهمبجانبهذا،بالرأيالقولعلىغ!موقدرتهم

والتابعين،الصحابةمنالتفسيرأعلاملأشهرباختصاراترجمأنأرىفإنني

بالتاليلنرىئم،عنهملمفسرغِنىلاالذينبالمأثور،التفسيرعمادهمإذ

بهم.وتأثرهمهؤلاءعنالأندلسيينالمفسرينروايةمدى

الصحابة:منالمفسرون

الخزرجتي)4(:الأنصاريّكعببنأبئيُ

واقفاً،وعلومهاللهبكتابعالماً،الوحيكتبةوأحد،القراءسئدكان

63.صاجى-والمفسرونالتفسير-الذهبيانظر:)1(

.233ص2!-الِإتقان-السيوطي:انظر)2(

64.صأجى-والمفرونالتفسير-الذهبيانظر:)3(

الغابة-اشد-الجزريابن،165صاجى-الاستيعابالبهر-عبدابنانظر:)4(

ا.AVصا%-التهذيبتهذيب-العسقلانيحجرابن71،صنا!
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بنعمرلهشهد،ومنسوخهوناسخه،ومؤخرهومقذَمه،نزولهأسبابعلى

فيتُوفَيإنهوقيل(المسلمينسئد)أبيئ:فقالعنهاللهرضيالخطاب

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرخلافة

مسعود)1(:بنعبدالله

عزاللهلكتابالصحابةأحفظكان،الهذليّمسعودبنعبداللههو

هوبذلكأخبروقد،منهالقرآنسماععيحثاللهرسولوكانوجل

قلتُ:قال.النساءسورةَعليئَاقرأ:-لمجي!اللهرسولليمقال:فقالبنفسه

فقرأت،غيريمنأسمعَهُأناحمثإني:قال.؟انزلوعليك،عليكأقرأ

هؤلاءعلىبكَوجئنابشهيدٍامهكلمنجثناإذافكيفَ)،بلغتحتى

.والسلامالصلاةعليهعيناهُفافاضتشهيداً!)2(

ماغيرهإلهلا)والذي:قالأنهمسعودابنعنوغيرهجريرابنُوروى

أعلمولو،نزلتوأين،نزلتفيماأعلموأناإلا،اللهكتابمنآيةنزلت

لأتَيتة()3(.المطاياتنالُهاللهبكتابأعلمأحدمكان

وأسباب،الكريمالقرآز،بمعانيإحاطتهمدىعلىيدلالأثروهذا

وجل.عزاللهكتابمعرفةعلىللوقوفوالبحثنزوله

هـ.32سنةبهاوتوفيالمدينةوقدم،بالكوفةالمالبيتولَيوقد

2!الِإصابة-حجرابن348،ص7جى-الغابةاشد-الجزريابن:انظر)1(

.rIAص

.41رقمآيةالنساءسورة)2(

08.صأبر-البيانجامع-الطبريجريرابن)3(
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)1(:طالبأ!ممطبنعلي

منأسلممنأولوهو،فاطمةابنتهوزوج،-لمجحِاللهرسولعمِّابن

خيبر.يومالراية-لجحِالرسولوأعطاه،المدينةإلىوهاجر،الصبيان

عالماًعدلًا،قاضياً،اللِّسانفصيحَ،الحُخةقويعنهاللهرضيكان

معانيه.علىواقفاً،القرآنبنزول

أبيبنعلئيفعنالقرآنتفسيرعنأخذت)ما:عباسابنقال

(.طالب

فواللهسَلُوني:يقولوهويخطبعلياً)شهدت:قالالطُفيلأبيوعن

منمافوالله،اللهكتابعنوسلوني،بهأخبرتكمإلاشيءعنتسألونيلا

جبل(.فيأمسهلفيأمبنهار،أمنزلتأبِليلٍأعلموأناإلاآية

هـ.04سنةوفاتهوكانت

)2(:عباسبناللهعبد

وكان،علمهلكثرةالبَحْع)بالحَبْريلقبوكان،-لمج!راللهرسولعمَابن

فيالاولىالمكانةتبوألذلك،اللهبكتابالمعرفةمنعظيمةدرجةعلى

الصحابةكبارمعيُجلسهعنهاللهرضيالخطابابنوكانالتفسير،

كتابفيوأفقههمخلقاً،وأحسنهموجهاً،فِتياننالأصبحُ)إنك:ويقول

(.الله

الغابة-اسد-الجزريابن،581ص3بر-الاستيعاب-البرعبدابنانظر:)1(

.01ص1ب-الحفاظتذكرة-الذهبي،9)ص4ب

ب-الحفاظتذكرة-الذهبي،092ص3!-الغابةاسد-الجزريابن:انظر(2)

033.ص2جى-الإصابة-حجرابن،04صا
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(.عباسابنالقرآنترجمانُ)نِعمَمسعود:ابنوقال

المرتبة،هذهبلوغهفيالسببكانتكثيرةمؤهلاتلديهاجتمعتوقد

!مر،للنبيئوملازمته،والتأويلالدينفيبالفقهلهيهالرسولدعاءوهي

بالِإضافةالنزولبأسبابومعرفته،عليهماللهرضوانالصحابةملازمتهثم

هـ.68سنةوفاتهوكانتوخصائصها،وآدابهاالعربيةباللغةمعرفتهإلى

التابعين:منالمفسرون

لأنهم،عليهماللهرضوانالصحابةبعدبالتفسيرالناسأعلموهم

وما،نفسهالكريمالكتابفيجاءماعلىاللهلكتابفهمهمفياعتمدوا

.يعلمونبمااجتهادهمإليهوصلماثم،والصحابةال!نةمنتلقوه

لأنهم،مكةأهلبهالناسفأعلمالتفسير)وأما:تيميّةابنيقول

،عباسابنمولىوعِكرمةوعطاء،كمجاهد،،عباسابنأصحاب

خبيربنوسعيدالشَعثَاء،وأبي،،عاووسعباسابنأصحابمنوغيرهم

أخذالذي،أسلمبنزيدمثلالتفسير،فيالمدينةأهلوعلماء،وغيرهم

مسعود()1(.ابنأصحابمنالكوفةأهلوكذلك،مالكعنه

التابعين:منالمفسرينأشهر

)2(:الكوفيالنَخعيّمالكبنٍقيسبنعلقمةُ

عمرعنرَوى،والتقوىالورعمنجانبعلى،مأمونأ،ثقةتابعياًكان

مسعود.بنعبداللهعنرَوىمنأشهرومن،وعليوعئمانعنهاللهرضي

شيئاًأقرا)ما:مسعود()ابنعبداللهقال:يزيدبنالرحمنعبدقال

23.ص-التفسيراضولفيمقدمة-تيمةابن)1(

جى-التهذيبتهذيب-حجرابن،48صا!-الحفاظتذكرة-الذهبي:انظر()2

.276ص7
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هـ.61سنةوفاتهوكانت.(ويعلمهيقرؤهعلقمةإلاأعلمهُولا

العا!ضل!ة)(أ

النبيّوفاةبعدوأسلمالجاهليةأدرك،الرياحيمَهرانبنرفيعُهو

بالتفسير،التابعينمناشتهرممنوهو،ويتقنهالقرآنيحفظوكان،لمجحِ

كعب.بنوابيّعمر،وابن،عباسوابنمسعود،وابنعليعنروى

أبيمنبالقراءةأعلمالصحابةبعدأحداليسداوود،أبيابنقال

هـ.09سنةوفاتهوكانت(الستَةالكُتبأصحابعليهأجمعوقد،العالية

جُبير)2(:سعيدبن

القراءاتجمعوقد،والفقهوالحديثالتفسيرفيالتابعين!بمار

جمعهأعطاهوقدبها،يقرأوكان،عليهماللهرضوانالصحابةعنالثابتة

.أسرارهعلىوالوقوفالقرآنمعانيفيالتوسمععلىقدرةالقراءاتلهذه

فييقولأنيتورع،تقياًورعاًوكان،مسعودوابنعباسابنعنروى

لهيكتبأنسعيداسألرجلا):خفَكانابنفيهيقولبرأيهالتفسير

ذلك()3(.منإليًأحبُّشِقَىيسقطلأن:وقالفغضب،القرآنتفسير

إذاالكوفةلأهلعباسابنيقولوكانلهجامعاًبالتفسيرعالماًوكان

وقتلجبيعبنسعيدي)1الدَّهماء(ابنفيكم)أليس:شىِءعنليسالوهأتوه

!-التهذيبتهذيب-حجرابن،19صابر-الحفاظتذكرة-الذهبي:انظر(1)

.276ص7

-الحفاظتذكرة-الذهبي،11ص4جى-التهذيبتهذيب-حجرابنانظر:)2(

76.صبرا

371.ص2جى-الأعيانوفيات-خلكانابن)3(
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هـ)1(.59سنةالحَخاجيدعلى

جَبر)2(:بنُمُجاهد

الفضلرَوى،عباسابنعنالروايةفيوأوثقهمالتفسِيرأحد"أجملام

ثلاثعباسابنعلىالقرآن)عَرضتُ:يقولمُجاهدأسمعأنهمَيمونابن

؟(.كانتوكيف؟نزلتفيماأسأله،آيةكلعندأقف،عَرضات

بالقدرةشهادةلهوهي،تفسيرهعلىوالبخاريالشافعياعتمدوقد

)3(.الكريمالكتابفهمعلى

تفسيرعنعباسابنَسألمُجاهداً:رايتقالمُلكيةَأبيابنوعن

المسيرعنسألهحتى)اكتب:عباسابنفقالألواحُهومعهالقرآن

كفَه()،(.

اهـ(.5)4سنةوفاتهوكانت

المدنئُي)5(:عِكرمَةُ

،بالمغربالبربرمنأصله،عباسابنمولىالمدنيئُعِكرمةهو

فقدأنصفوهالذينأما،والمُنصِفالمتَهمبينتوثيقهفيالعلماءاختلف

عدالته.فييُتهمُلاثَبثرجلإنه:وقالواحقيقتهعرفوا

.11ص4-بالتهذيبتهذيب-حجرابن1()

التهذيب-تهذيب-حجرابن2Aصا!-الحفاظتذكرة-الذهبيانظر:)2(

2!ا.ص01!

.01ص3جى-الكمالتهذيبخلاصة-الخزرجيعبدالله)3(

.47صالتفسبر-فيمقدمة-تيميةابن)4(

2.`11ص7جى-التهذيبتهذيب-حجرابن:انظر)5(
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الاحتجاجعلىبالحديثالعلمأهلعامة)أجمع:المَروزفيُقال

(.عكرمةبحديث

الناش(.بهيرميهممَّابريءثقةتابعيّمكيئ)عكرمة:العجليقال

الشَعبيئوكان،والقرآنبالفقهزمانناعلماءمنكان:حبانابنوقال

(.عكرمةمناللهبكتابأعلمَأحدبقيَ)مايقول

بالتفسير،والعلم،الروايةفيبالثقةوالعلماءالتابعونلهشهدوهكذا

اهـ.50سنةوفاتهوكانت

اليمآنج!ابنَكيسانطآؤويس6

)إني:عباسابنفيهقال،والورعالعلممنعغليمجانبعلىتابعي

)جالست:فقالالصحابةعنالعلموأخذ(الجنةأهلمنطاووساًلأظن

اهـ.60سنةوفاتهوكانت(،الصحابةمنخمسين

بماالكوفيّ)2الحِميَريّالشعرو6-عأمير-!هـشراحيل

عنروى،والحديثَالفقهَالتفسيرجانبإلىجمع،جليلتابعيم

نفسه:عنوقالعباسابنوعنعائشةوعنمسعودوابنابيّوعنعمر

(.الصحابةمنخمسمائة)أدركت

والبصرةالكوفةأهلبحديثأعلمأحدأرأيت)ما:عاصيمقال

اهـ.90سنةوتوفيالشعبيئَ(،منوالحجاز

برالت!هذيبتهذيب-حجرابن،09صاب-الحفاظتذكرة-الذهبيانظر:)1(

.905ص2%-الأعيانوفيات-خلكانابن8،ص5

.65ص5%-النهذيبتهذيب-حجرابنانظر:2()
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/!البَصرفي)الحسن

فصيحاًكانالأنصار،مولىالبَصرييَسارالحسنأبي9بنالحسنهوَ

-!يير،اللهرسولوسنًةاللهبكتابالعلمغزيرَواعظأ،زاهداً،تقيأ،ورعاً

العلماء.منغيرُواحدٍبذلكلهشهدوقدوالحرامالحلالوأحكام

.(ونَسِيناحَفِظَفإنهالحسن)سَلوا:مالكبنأنسقال

اهـ.01سنةوفاتهوكانت

القُرشي)2(:المكيرباحأبيبنُعطاء

ابنعنرَوى،وتقوىوورغاًوعِلماًفِقهأالتابعينساداتمنوكان

مائتينأدرك)إنه:نفسهعنوقال،العاصبنعمرووابنعمر،وابنعباس

تجتمعون:)إليهجلسواإذامكةلأهلعباسابنيقولوكان(الصحابةمن

اهـ.14سنةوتوفيعطاء(وعندكممكةأهلياإلي

ال!دوسئي)3(:دِعامةبنقَتادة

كماالتفسير،فيشهرتُهبرزت،وأسرارهابالعربيةعالماًتابعياً،كان

الحديث.فيحجةًمأموناً،ثقةًكان

أهلحفًاظومنوالفقهبالقرآنالناسعلماءمن)كان:حبانابنقال

(.زمانه

التهذيبتهذيب-حجرابن،96ص2ب-الاعيانوفيات-خلكانابنانظر:()1

.263ص2بر-

التهذيب-تهذيب-حجرابن89،صاجى-الحفاظتذكرة-الذهبيانظر:)2(

.991ص7بر

التهذيب-تهذيب-حجرابن"22صاب-الحفاظتذكرة-الذهبيانظر:3()

351.ص8بر
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سنةوتوفيوعطاء،وعِكرمةسيرينوابنمالكبنأن!عنروى

اهـ.17

المدنيّ)1(:القرِظِيّكَعببنمحمد

!ابن،عليعنرَوى،الحديثكثيرَ،ورعاًعدلًا،،ثقةَ،تابعياًكان

.عباسوابنمسعود،

(.بالقرآنعالمصالحرجلثقةتابعيئمدنيئ):العجليقال

اْتمد!:اتعدوجمقأشيمبنلد

القرآنائقدقعلىوقفواالذينالتابعينكبارمنمفسرأفقيهاًكان

ثقة(.)إنه:والنسائيحاتموأبوزرعةوأبوأحمدالِإمامفيهقال،وعلومه

سنةوفالَهوكانت.الهجرةدارإمامأنسبنمالكعنهالتفسيروأخذ

136A.

منعظيممبلغعلىكانواالذينالتابعينمنالمفسرينمشاهيرهؤلاء

عهدمنعهدهملقربذلك،اللهرسولوسنةوجلعزاللهبكتابالعلم

العربية.سجيتهمواستقامة،بالصحابةوصلتهم،النبوة

ذلكفيصُنَفماأفضلومنللتفسير!المصمادرأهمهـأما

ابنكتفسير-ومصنفاتهموالتابعينالصحابةتفسيرمنتقدمعمافضلا

فهي:ومجاهد،عباس

بريربنمحمدجعفرأبيدلِإمامالق!آن(آتأوالبيانخلدعن)جَا

.452ص2ب-الكمالتهذيبخلاصة-الخزرجيانظر:)1(

التهذيب-تهذيب-حجرابن،اYYصا!-الحفاظتذكرة-الذهبيانظر:)2(

593.ص%3
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هـ(.)031المتوفىالطَبريّ

ضيمحمدبنمسعودبنالحسينمحمدلأبي(التنزيل)معالم

ا-5!-)6ىالمتوف

بنإسماعيلالفداءأبوالدينعمادالحافظ(العظيمالقرآن-)تفسيرِ

هـ(.)774المتويخىكثير

بكرأبيبنأبوالفضلالدين(جلالالمأثويىايتف!بميرفيالمنثويى)الذُر

.هـ(19)1المتونى،ايسِموطيمحِمدبنا

بالرأفي:ابتفسير

بعدبالاجتهاد،الكريمالقرآنتفسيرعنعبارةهوا!م!لالر

ووجوه،العربيةالألفاظومعرفة،القولفيومناحِيهم،العربكلاممعرفة

منوالمنسوخالناسخومعرفة،النزولاسبابعلىوالوقوفدلالالتها،

)1(.الكريمالكتابآيات

عنبالرأيالتفسيرتجريدالصعوبةمننجدفإنناالنظرأمعناوإذا

الرأيلِغلبةِولكن،الأصلهوبالمأثورالتفسيرأنإذبالمأثور،التفسير

بالرأيالتفسيرجوازفيالغلَماءواختلف.بالرأيالتفسيرسُفيوالاجتهاد

بمافريقكلواستدذَ،المانعونومنهم،المجيزونفمنهموالاجتهاد،

رأيه.يؤيد

وادلتهم:بالمنعالقائلون

،بالرأيالتفسيربمقتضاهامنعوابأحاديثالرأيهذاأصحاباستدل

-فودةبسيونيمحمودد.،255صابر-والمفسرونالتفسير-الذهبيانظر:)1(

.55ص-ومناهجهالتفسير
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يخ!ر:اللهرسولقال،عنهاللهرضيعباسابنحديثومنها،حَرًموهبل

الصلاةعليهوبقولهالنار")1(منَمقعدهفليتبوأعلمبغيرالقرآنفيقال!من

2(.)أخطأ"فقدفأصاببرأيهالقرآنفيتكلم"من؟والسلام

ليستبرأيهالمفسراصابةإن:فقالواالمنععلىبالمعقولواستدلوا

بالظناللهدينفيوالقائل،خارصظانإصابةُهيوإنما،مُوقِنإصابةَ

لأنهامر،بغيروسلوكعلمبغيرتكلُّفهوثم)"(،يعلملممااللهعلىقائل

وإنالنار،فهوفي،جهلعنالناسبينحكمكمن،بابهمنالأمريأتلم

أخطأ)،(.ممنجُرماًأخ!يكونلكنالأمر،نفسفيالصوابخكمهوافق

يتحرجونكانوا،عليهماللهرضوانالصحابةبأنهؤلاءيستدلكما

اللهرضيبكرأبوسئلفقد،اللسانأهلوهم،الاَياتبعضتفسيرعن

أئُ:فقالفقِيتأ!)5(،شَيءكُلعلىَاللهُ)وكانَ:تعالىاللهقولعنعنه

)6(.أعلملممااللهكتابفيقلتُإذاتُقفُنيأرضٍوأفيُ،تظلنيسماءٍ

لهالمشهودوهوعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنكذلكوذكروا

القرآنيفسرالذيفيجاءماباب-التفسيركتاب-عباسابنعنالترمذياخرجه(1)

.991ص5ب-برأيه

.002ص5جىقالأ"منبلفظعبداللهبنجندبعنالترمذيأخرجه)2(

78.صاجى-القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-الطبريانظر:

78.صا%-القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-الطَبريانظر:)3(

القرآنتفسيركئير-ابن05،ص-التفسيراصولفيمقدمة-تيميةابنانظر:)4(

-ة15صا-!العظيم
3ت.85رقمآيةالنساءسورة)5(

التفير-اصولفيمقدمة-تيميةابن78،صاب-البيانجامع-الطبري)6(

55ص
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فماعرفناهاقدالفاكهةهذهفقال)9(إ!وَائا:)وفاكهةًتعالىقولهقرأ،بالعلم

عمر)2(.ياالكُلْفُهوهذاإنلعمرك:دقالنفسهالىرجعثمالأت؟

الكلاممننفرواقدالتابعينمنجماعةبأناستدئُواالفريقهذاأنكما

سثلإذاكانأنهالمسيببنسعيدعنزويفقد،وكرهوهبالرأيالقرآنفي

وقالشيئاً()3(القرآنفينقوللا)إنا:يقولالقرآنمنآيةتفسيرعن

وقال()4(والرأيوالروحالقرآن:أموتحتىفيهناقوللا)ئلاث:الشَعبي

لَيُغفَظونوإنهم،المدينةفقهاءادركت:قالأحمدحدثني)جرير:ابن

بنوسعيدمحمدبنوالقاسمعبداللهبنسالممنهمالتفسير،فيالقولَ

.()5(ونافع،المسيب

الصالحالسلفتَحرفُيعلىالمانعونبهااستدلالصحيحةالآثارهذه

به.لهمعلملابماالتفسيرفيالقولعن

رأيهمعلىاستدلوافقدوالاجتهاد،بالرأيللتفسيرالمجيزونأما

آياتعلىيشتمل،وجلعزاللهكتابإن:يقولونفهم،الكريمبالقرآن

لمنهذا،-!--ْاوالاعتبار،والتأملالتدبرعلىتحثُ

لديهتوافرتلمنإلايتحققلاوهذا،التأويلجملىوالقدرةالفهمجانبفاته

-ْ------------َ--َ.َوالاستنباطالفهممؤهلات

ليدَّبروامُباركٌأنزلناه)كتاث:تعالىقولهالنصوصمنبهاستدلواومما

i.3رقمآيةعبسسورة)9(

.16صا-%العظيمالقرآنتفسيركثير-ابن)2(

52.التفير-صاصولفيمقدمة-لميةابيئ)3(

.7Aصا-!البيانجامع-الطَبري)4(

.Acصا-%البيانجامع-الطبري)5(

IIIhttp://www.al-maktabeh.com



هذافيللنَاسضربنا)ولقد:تعالىوقوله!)1(،الألباباولواوليتذكَرآياته

لعلًهمعوجٍذيغيرعربيّاًقرآناًيتذكَّرونلعلَهممثلٍكلِّمنالقرآن

.أقفالها!ه)3(قلوبٍعلىأمالقرآنيَدثرونأفلا):تعالىوقوله،!،)2(يتَّقون

تعالى:قولهفيللكلالةبكرابيبتفسيرالرأيهذاأنصارواستدذ

رضيبكرٍأبوقالأخت!)4((وأخولهامرأةٌأوكلالةيورثرج!كان)صهان

لاوحدهاللهفمنصواباًكانفإنرأياً،الكلالةفيرأيتقد)إنيعنهالله

الكلالةإن،بريءمنهواللهالشيطانومنفمنَيخطأيكنوإن،لهشريك

)إني:قالعنهاللهرضيعمرُاستخلففلماوالوالد(.الولدخلاما

رآه()5(.رأيٍفيبكرأبااخالفأنوتعالىتباركاللهلأستحيمن

عنعباسابنسألمجاهداًأن،الرأيهذاأصحابويذكركما

التفسيرعنسألهحتى)اكتب:عباسابنفقال،ألواحهومعهالقرآنتفسير

كله()6(.

حديتإنفقالوا،المانعينأدلةعلىالرأيهذاأصحابأجابثم

قالمنأي،هدىولاعلمغيرمنبالهوىف!رمنعلىيحملعباسابن

لابماالقرآنعلىلحُكمهأخطأ،فقدفأصابهواهيوافققولاًالقرآنفي

أصلًا.يعرف

.92رقمآية.صسورة(1)

.27،28رقمآيةالزمرسورة)2(

.24رقمآيةمحمدسورة)3(

.12رقمآيةالنساءسوِرة)4(

ص2برالعظيمالقرآنتف!جر-كثيرابن،437ص8برالبيانجامع-الطَبري)5(

.47ص-المسيراصولفيمقدمة-ت!يميهَابن)6(
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اللهكتابفيمعنىعنالرجليسألأنهذا)معنى:عطيًةابنقال

قوانينُاقتضتهأوالعلماء،قالهفيمانظرٍدونبرأيهعليهفيتسؤَروجلعز

اللغويونيفسرأنالحديثهذافييدخلوليس،والاصولكالنحوالعلم

المبنيًباجتهادهواحدكلويقول،معانيهوالفقهاءنحوهوالنحويونلغته

لمجردقائلًاليسالصفةهذهعلىالقائلفإنونظر،علمقوانينعلى

()1(.رأيه

علىمحمولأنهذلك)وتفسير:فقالالأحاديثعطئةابنُوتأول

.()2(اللهمنإلابتوقيفإليهسبيللاوذلك،مجملهوتفسيرالقرآنمُغيًبات

عن،عباسابنحديثتأويلفيالزركشيئقالهماذلكيوابقومما

الرأياعلمواللهأرادفإنماصخَإنهذا:قالالِإيمانشعبفيالبيهقيّ

فيبهالحُكميجوزلاالذيهذافمثل،عليهقامدليلغيرمنيغلبالذي

،برهانيسندهالذيالرأيأما،بهالقرآنتفسيريجوزلاوكذلك،النوازل

تظلُّنيسماءٍ)أفيُالصديققولمعنىوهذاجائز،النوازلفيبهفالحكم

()3،.برأياللهكتابفيقلتإذاتققنيأرضواي

الغزاليّ:الِإمامقالهما،للحديثتأويلمنتقدممايعزَزومما

نأغيرمنوتحقيقهأمرتقريرورأيهغرضهيكونأنعلىالحديث)ويحمل

يجبأنهمنهيُفهمأنينبغيولا،نقليةأولغويةدلالةعليهلتنزيلهيشهد

عنفيهانقلماالآياتمنفإنوالفكر،بالاستنباطالقرآنيفسرلاأن

غيرجميعهاأنويعلم،وسبعةوستةمعانخمسة،والمفسرينالصحابة

.6tصا!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

والصفحة.الجزءبنفم!السابقالمصدرنفس)2(

صا!-البرهان-الزركثي)3(
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-لمجه()1(.النبيئمنمسموع

اجيبفقد،بالرأيالتفسيرمنالصالحالسلفتحرجمنكانمااما

لأنفسهم،واحتياطأتورعاًكانالِإحجامهذابأن،المجيزينقبلمنعنه

منخوفاً،القرآنمشكلفيكانذلكتوقفهمأناو،وتقدمهمإدراكهممع

منبراءةهوثم)2(،تعالىاللهمراديوافقُلاقدالحالةتلكفيتفسيرهمأن

قصدهماهذاولعل،دليلولاعلمغيرمنالهوىعلىالقاثمالمجردالرأي

أهلمنوغيرهماوقتادةمجاهدعنرُويالذي)وأما:قالحينماتيميةابن

بغيروفسروهالقرآنفيقالواانبهمالظنفليس،القرآنفسرواأنهمالعلم

زويولهذا،عليهحرجفلاوشرعألغةًذلكمنيعلمبماتكلمفمن،علم

،علموهفيماتكلموالأنهم،منافاةولاالتفسيرفيأقوالوغيرهمهؤلاءعن

واحد()3(.كلعلىالواجبوهذا،جهلوهعفاوسكتوا

ذإبالرأيالقولعنالشاطبيئالِإمامبمقالةالكلامأختتمأنواحمث

:ضربانبالرأي)القول:الشاطبيالإماميقولجلياً،المقامبهيتضح

لاوهذا،والسنًةالكتابوموافقة،العربكلامموافقةعلىجارٍأحدهما

لامور:-بهمالعالممثلهإهماليمكن

حكم،واستنباط،معنىببيان،فيهالقولمنلابدالكتابإن:أحدها

ن(فأما،تقدمعضَنذلكيأتولم،المرادوفهم،لفظوتفسير

غيروذلكاكثرها،أوكلهاالأحكامفتتعطلذلكدونيتوقف

يليق.بمافيهالقولمنفلابدممكن

38.صا%-الدينعلومإحياء-الغزالي)1(

.47صاب-الوجيزالمحرًر-عطيةابنانظر:)2(

.94،54ص-التفسيراضولفيمقدمة-تيميةابن)3(
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ذلككلمبيناً-يخ!هاللهرسوليكونأنللزمكذلئه،كانلوإنه:الثالْي

الصلاةعليهأنهوالمعلوأ،قولفيهلأحديكونفلا،بالتوقيف

ذلكعلىبهيكلفلمأنهعلىفدذَ،ذلكيفعللموالسلام

مماكثيراًوترك،بهإلاعلمهإلىيوصللامامنهبئنبل،الوجه

تفسيرجميعفييلزمفلم،باجتهادهمالاجتهادأربابيدركه

التوقيف.القرآن

أنهمعُلموقد،غيرهممنالاحتياطبهذاأولىكانواالصحابةإن:الثالث

،معناهتفسيربلغناجهتهمومنمافهموا،علىالقرآنفسروا

لاالرأيمنوالمنعبالتوقيفالقولفإطلاق،هذاينافيوالتوقيف

يصح.

من،جهتينمنالقرآنفيالنظرلأن،يمكنلاالفَرضَهذاإن:الرابع

الرأيوتركفيهبالتوقيفالقوليسلمفقد،الشرعيةالأمورجهة

فيهيمكنلاوفذا،العربيةالمآخذجهةومنجدلًا،والنظر

الأولين.ال!لففيذلكلزموإلا،التوقيف

علىأوالجاريالعربيةموافقةعلىالجاريغير:الثانيالرأيوأما

اللهعلىتقؤُللأنه،إشكالغيرمنالمذمومالرأيهوفهذاالشرعيةالأدلة

()1(.اللهعلىالكذبإلىفيرجع،برهاقغيرمن

وجهةولكل،بالرأيالتفسيرفيرأيينهناكأنلنايتبينتقدمومما

هذهفيالنظرأمعناإذاأنناغير،دعواهوتقويةرأيهترجيحبهاحاولوأدلة

فإننالذالفظياً،ظاهرياًيكونأنيعدولاالخلافأنلنايظهر،المسألة

.224ص3ب-فقاتلمواا-طبيلاا(1)
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:قسمانبالرأيالتفسيربأنالقولنستطيع

الواجبالشروطمراعاةمعوالسنةللكتابموافقاًجاءماوهو:الممدوح

كتابهفيالسيوطيئذكرهاوقد-التفسيرهذافيتوافرها

فيه.صةغصلاالنوعوهذاالِإتقان)1(-

الميلعلىقاملأنه،ممنوعوهو،السابقةالشروطفقدماوهو:والمذموم

علىواستدلالًا،المذهبعندنزولاًالآياتوتأويلوالهوى

مواضعه.عنللكلمتحريفوهذا،الرأي

التفسيرمنالعلماءموقفوبيانالمقدمةهذهعرضوبعدهذا،

التفسيرمنالأندلسيينالمفسرينموقفإلىِفننتقل،والرأيبالمأثور

وموضوعاَ.منهجاًوالرأيبالمأثور

.312ص4جى-لاتقانا-السيوطي:نظرا(1)
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والرأيبالمأثورالتفسير

الأندلسيينالمفسرينعند

أربعةاسسعلىيقومبالمأثورالتفسيرأنإلىالِإشارةسبقتلقد

وهي:

.بالقرآنالقرآنتفسير-ا

بالحديث.القرآنتفسير-2

الصحابة.بأقوالالقرآنتفسير3-

التابعين.بأقوالالقرآنتفسير-4

توافرهاالواجبوالعلوموشروطهقواعدهأوضحنافقدبالرأيالتفسيرأما

الجليلة.المهمةهذهعلىأقدمهوإذابالرأيالمفسرلدى

التفسيرفيالأندلسيينالمفسرينمنهجَسنعرض،الفصلهذاوفي

بذلكالتزامهم!دىلنرى،الموضوعيةالتطبيقيةالناحيةمنوالرأيبالماثور

واللهفنقول،تفاسيرهمواقعمنوالأمثلةالنماذجعرضِخلالمن

9.المشعا

فيعمادهموجعلوهنفسهالكريمالقرآنالأندلسيونالمفسروناعتمد

أنهمكما،وأغراضهمقاصدهوتحديدألفاظهمعانيوبيانآياتهتفسير

منَبنصٍثبتشرعيحكمأوفقهيةمسألةعلىللاستدلالبهاستعانوا

نفسه.القرآن

الكريم،القرآنآياتتفسيرعلىبهوالاستدلالالشريفالحديثأما

بالحديثبالاستدلالفيهمسلكاًاكتفواالأندلسيونالمفسرونسلكفقد
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معظممسلكُوهوالأسانيد،ذكردونأحياناً،منهبجونأوكاملأالشرَيف

درجةمعرفةيوذُالذيالدارسعلىالصعوبةعليهويؤخذالمفسرين

اصوله.إلىوردهالحديث

بلاطَرادأ،المسلكهذاالأندلسيونالمفسرونيلتزمولمهذا

مسلثوهو،درجتهإلىويشيرونالحديثسندَيذكرونأحياناًنجدهم

كثير،وابنوالسُّيوطيئالطًبرفيجريرابنمثلالمفسرينبعضعليهدَرجَ

درجةقصدهوإذاالباحثأماموالتيسيرالتسهيلالمسلكهذاوفائدة

مطابَقةعلىوقدرةبرجالهدرايةٌلهمادام،وضعفهصحتهومعرفةالحديث

.القرآنلنصوصمتنهِ

جلياًواضحاًذلكسنرىفإننا،والتابعينالصحابةبأقواليتعلقماأمال!

بهاالتزامهممدىعلىأدلةًسنوردهاالتيوالنماذجالأمثلةعرضخلالمن

التفسير.فيعليهاواعتمادهم

الحديثسأقتصرفإنني،الموضوعيالتطبيقإلىالانتقالولدىهذا

العربي،ابن:وهمأقطابهميمثَلونالأندلسيينالمفسرينمنأربعةٍعن

والوقوف،الموضوعجوانبضبطئغيةَ،حئانوأبو،والقرطبيئ،عطيَّةوابن

الأندلسفىِالتفسيرمنهجعنمتكاملةصورةوإعطاء،تفاصيلهعلى

الموضوع-وقوتهاللهبحول-وفَيناقدنكونوبذلك،وخصائصهواتجاهاته

.المستعانإوالله،أمكنماوجزئياتهبكليَّاتهالِإحاطةبعد،حقًه
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العربيابن

بالقرانالقرآنتفسير

نفسه،بالقرآن-القرآنأحكام-تفسيرهفيالعربيابنأستعانلقد

والاستدلالوتوضيحها،الكريمةالألفاظمعانيبيانفيأصلًاواعتمده

.أخرىآياتفيمعناهامنوردبماالمعانيتلكعلى

آمنواائَذينَائهايا!الو:تعالىاللهلقولتفسيرهعندقالهماذلكومنا-

مِنكُمْعَدلٍذوَااثنانِالوصئةِحينَالموتُاحدكمُحَضرَإذابينكُمشَهادَةُ

!)1(.غيركُمْمنْآخرانِأو

فيوردبمامستعيناًالمعانيمنشَهِدلفظعلىيردماالعربيابنذكر

الكريم.القرآنمناخرىآياتمنذلك

اختلافولثنا،السورةهذهفي-شَهِدَ-معنىتقدم)وقد:قال

قولهمنها:مختلفةبأنواعتعالىاللهكتابفيوردتوقدأنواعها،

قوله:ومنهاأ،أمعناه:قيلرجالكمْ!ه)2(منشهيدين!واستَشهدُوا

كقوله:أقَرَّأيشهِدومنها،الصيي:معناهفوَ!و)3(إلَآإلهَلاأنَّهاللهُ!!شَهِدَ

)وشهِدَ:تعالىقال،حَكَمبمعنىشَهِدومنها!)،(يشهدُونوالملائكَة!اله

شَهَادَةَنَكتُمُ!ال!ولا:قالكما،جمَييَمبمعنىشهدومنهاأهلِهَا!)5(،منْشاهِذ

الله.علمأياللهِ!)6(

.601آيةالماثدةسررة(0)

.282آيةالبقرةسورة)2(

.IAآيةعمرانآلسورة)3(

.166آيةالنساءسورة)4(

.26آيةيوسفسورة)5(

.601آيةالمائدةسورة)6(
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آمنواالًذينَأيها)يَاههنا:تعالىكقولهوصّىبمعنىشهدومنها

!)1(.شهادَة

تعالىاللهلقولتفسيرهعندالعربىِابنذكرهماأيضاًذلكومن2-

*!)2(.اخرىونوَوانِ!ةتَزرُ)ولا

،اخرىوِزرَوازِرةتَزِرُولاقوله:الثانية)المسألة:العربيابنقالف12لم

إذا:يَ!زِرهُوزَرهُ:يقالههناالمرادوهو،الثقل:أحدهما:معنيانلِلوزر

ههنابهوالمرادوِزرَكَ!.عنك)وَوَضعْنا:تعالىقولهومنه،ثِقلَهحمل

يَعني:ظُهورِهم!)3(عَلىِأوزارهُميحملُونَ)وَهمْ:تعالىقال،الذنب

لاوالمعنى.يحملونشيئاَالئيءبئسأييَززون(ماساءَ)ألا،ذنوبهم

بجريرتهامنهمنفسكلُّتُؤخذوإنما،الأخرىعقوبةمُذنبةٌنفسٌتحمل

اكتَسبت!)4((.ماوعَليهاكسَبتما)لها:تعالىقالكمااكتسبتهاالتي

بالقرآنيستدلتفسيرهمنآخرموضعفيالعربيابنلاحظتثم3-

اللهلقولتمْسيرهعندذلكومثال،فقهيةمسألةأوشرعىحكملِإثباتنفسه

ولومثمركةٍمنخيرمؤمنةولأمةيُؤمنَحتَّىالمُشركاتِتَنكِخوا)ولاوجلعز

ولومُشرفيمنخَيرٌمُؤمِنٌولعبذيؤمنواحتىالمشركينَتُنكحواولاأعجبتكم

!و)5(.أعجَبكم

رُويولذلك،مشركبالحقيقةكافرٍكل:)التنقيع؟العربيابنيقول

يأ:وقالوالنصرانجثةاليهوديَّةنكاحكرهأنهعنهمااللهرضيعمرابنعن

711.ص-007ص2جى-القرآنأحكام-العربيابن)1(

.164آيةالأنعامسورة)2(

31.آيةالأنعامسورة)3(

763.ص2جى-القرآناحكام-العربيابنانظر،286آيةالبقرةسورة)4(

.221آيةالبقرةةسور()5
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يقولعفَا،للهتعالى،ولدهأواللههوعيسى:يقولممًنأعظمشيءٍ

حملناهوإن،عامفهوالحقيقةعلىاللفظحملنافإن.كبيراًعلوأالظالمون

كتابلهليسمنعلىالمشركلفظفيهينطلقإنمافالعرف،الغرفعلى

مِنكفَرُواالذَينَيوَذُ)ما:تعالىقالوقد،العربوالوثنيينالمجوسمن

:وقالرئكُم!ه!)1(منخَيرٍمنعليكمئنزَلَانالمشركينَولاالكتاصتأهل

فلفظمُنفكًينَ!)2(،والمشركِينَالكتابأهلمنكَفرواالًذِينيَكن)لَمَ

اَلتقسيم()3(.ذلكويخصهميجمعهمالكفر

القرآناعتمدكيفخلالهامنبينا،العربيابنتفسيرمننماذجهذه

الشرعيئَالحكمومعرفةوإدراكها،المعانيعلىالدلالةفينفسهالكريم

عليه.والوقوف

العربيابننجدفإنناالشريفبالحديثالاستشهادمنموقفهكاأما

الطابعهووهذا،الشرعيةالأحكامعلىللدلالة،مج!يرالنبيئبأقواليستشهد

دعامةالشريفالحديثجعلوقد،العرِبيابنتفسيربهتميَّزالذيالعام

أحياناًفنجده،مواقفذلكمنوقفأنَهغيرتفسير0،عليهقامأساسيةً

واالصحةمنَدرجتهيبينأويذكرأندونالشريفبالحديتيستدذُ

عليه.يعقَبأوالضعف

تَدَاينتمْإذاآمنُواالَّذينَأيُّها!الويَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندفيقول

فَاكتُبوة!ء)4(.مسمّىًأجَلٍإلىبِدَينٍ

.501آيةالبقرةورةس)1(

.أآيةالبينةسررة)2(

.157صا%-القرآنأحكام-العربيابن)3(

.282رقمآيةالبقرةسورة)4(
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عندبهلشتذكر،صكأيكونأنيريد-فَاكتبوهُ-لقولهالئالثة()المسألة

الأجل،حلولوبينالمعاملةبينالتيالمدةفيالغفلةمنَيتوقعلِما،اجله

منوالعوارضالِإنكار،علىحملرئَماوالشيطان،بالإنسانموكلوالنسيان

الزمانفيذلكوكانوالِإشهاد،الكتابفشرعتطرأرئماوغيرهموتٍ

.الأول

"أول:قاللمجرالنبيَّأنعباسابنعنوغيرهحنبلبنأحمدورَوى

،ظهرهمسحخلقهلماتعالىاللهإن،مراتثلاثقالها،آدمجحدمن

هذا؟منربِّأيْفقالئزهِر،رجلًافيهمفرأىعليهفعرضهم،ذريتَهفأخرج

فيزدرب:قال،سنةستونقال؟عمرهكمقالداوود،ابنكهذا:قال

فكتب،عمرهمناربعينفزاده،عمركمنأنتتزيدهأنإلالا:قال،عمره

منبقي:قال،روحهيقبضأنأرادفلما،الملائكةعليهوأشهدكتاباًعليه

،آدمفجحد:دِاوود،قاللابنكجعلتهاقدإنكفقيل،سنةأربعونأجلي

ولآدم،سنةوأتهلداوودمائة،البينةعليهفأقام،الكتابإليهفاخرج:قال

")1(،.سنةألفعمره

ذكردونالشريفبالحديثيستدلالعربيابنأنذكرناقدكناوإذا

أنهدرجتهذكرمعبالحديثيستدلالمواضعبعضفينراهفإننا،درجته

النصّ.موردفياجتهادلاإذ،تعقيبأواجتهادغيرمن،الصحجحمن

اصبرواآمنواالذينأيُّها)يا:تعالىقولهعندالعربيابنيقول

!)2(.تُفلحونلعلكمالفَهواتقواورابطواوصابروا

-مسندهفيأحمدأخرجهالحديث،اب247ص-القرآنأحكام-العربيابن)1(

يعليوأبوالطيالياخرجهالمثور:الدرفياليوطىوقال371،،251صاجى

سننه-فيواليهقيالعظمةفيالغوأبووالطبرانيحاتمأبيوابنوأحمدسعدوابن

.-037صا!المنثورالدرانظر

.025رقمآيةعمرانآلسورة)2(
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مسائل:ثلاث)فيها

النفسحبسعنعبارةاعصبر:ألفآظقآشر!فى:الاولىالقسألةأ

،ينزعوهوتدعوفهي،ذلكفيمخالفتهاإدامةوالمممابرةشهواتها،عنَ

عنه.صبركانماإلىفيعّودينحللاحتىالشيءعلىالعقد:والقرآبطة

"صصَ:أقوالثلاثةفيها،الأقوالفيالثانيةالمسألة

دينكم.علىاصبرواا-

العدو.علىوصابرواالجهاد،علىاصبروا2-

.الصلواتعلىرابطوابذلكأرادفإنهرابطواقولهإلامثله3-

عنالنفسحبسالصبر:أنوهو،ذلكحقيقةفيالثالثةالمسألة

الأول،وبغيرهابهايكونمكروهحمل:والمصابرة،بهاالمختصمكروهها

الحسنة،النئةعلىالنفسحمل:والرباطكالجهاد.والثانيكالمرض

الله،سبيلفيالخيلارتباطأعظمهومن،الطاعاتفعلعلىوالجسم

قال،الصحيحالحديثفيجاءماعلى،الصلواتعلىالنفسوارتباط

رجلوعلىسِتر،ولرجلِأجر،لرجلٍ،ثلاث))الخيل:يك!يماللهرسول

مرجٍفيلهافَاطال،اللهسبيلفيربطهافرجلأجر،لهالذيفأماوزر،

لهكانتالروضةأوالمرجمنذلكطيلهافيأصابتفما،روضةأو

ذلككانيَسقيهاأنيردولممنهفشربتبنهرمرتأنهاولو،حسنات

أجر")1(.لهفهيحسنات

ويرفعالخطايا،بهاللهيمحوماعلىأدلكم"ألا:السلامعليهوقال

المساجد،ءلىالخُطاوكثرة،المكارهعلىالوضوءإسباغ،الدرجاتبه

صحيحوانظر35cص4جى-ثلاثةالخيلباب-هريرةأوعنالبخاريأخرجه()1

.216ص6!-الخيلكتاب-النسائي681،ص2بمسلم
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فذلكم،الرباطفذلكم،الرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاةوانتظار

الطاعةنوعيفيوأفضلهأولاهأنوالسلامالصلاةعليهفبينالرِّباط")1(

وهوبالفاعلالمختصوإلزام،الأفضلوهوالغير،إلىبالمنفعةالمتعدي

متعلقاتها()2(.بحسبوالأعمالالعقائدتتفاضلذلكوبعد،دونه

فإنا،تعقيبدونالصحيحبالحدلِثيستشهدالعربيابنكانوإذا

لمذهبهانتصاراًالأحاديثمنبالصحاحيستشهدآخرموضعفينراه

)ولا:تعالىقولهعندفيقول،لهداحضاًغيرهلمذهبمبطلاً،لهومرجحاً

!)3(.عليهاللًهاسميذكرلممماتأكلوا

لتناوله،الكراهةعلىحملهيجوزولا،التحريمعلىمحمول)نهيٌ

منوهذا،يتبغَضأنيجوزولا،المحضالحرامبعفمقتضياتهفي

(.الاصولعلمنفيس

عليهاللهاسموذكر،الدمأنهر"ما:الصحاحفي!سدفقولهالسنَةوأما

فكلْ")4(.

عليهاللهاسموذكرت،المعلَّمكلبكَأرسلت-سيد:"إذاأيضاًوقال

1()5(.فكل

كتاب-الترمذيصا-بالوضوءإسباغفضلباب-مسلمأخرجه)1(

السيوطي--المنثورالدر72،صا-%الوضوءإسباغفيجاءماباب-الطهارة

.141ص2ب

503.صأ-بالقرآنأحكام-العربيابن)2(

.121رقمآيةالأنعامسورة)3(

،181ص3-بالغنمقسمةباب-جدهعنخريجبنرافععنالبخاريأخرجه()4

.1558ص3جى-الدمأضهرمابكلالذبحجرازباب-مسلم

9ب-المعلمةكلابكارسلتإذابلفظ-حاتمبنعديعنالبخارىِأخرجه)5(
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فإنك،تأكلفلاآخر،كلباًكلبكمعوجدت))وإن:-لمجممأيضاًوقال

الآخر")1(.علىتسثَمولمكلبكعلىسفَيتإنما

لرأسوأعَجب،الأدلةأظهرمنْوذلك،عاليةغالبةظاهرةأَدلةوهذه

فيشرعإنمااللهوذكْرُ:هذامعارضةفيفيقولالحرميْنإمامالمحققين

بقربة.)يسوالذبحالقُرَب

أوجه:ثلاثةمنْفاسدهذا:قلنا

قلنا.كماوالسنةالقرآنيعارضأنه:اولا

،النكاحخطبةفيحتىوسكنةحركةكلفيمشروعاللهذكرأِن:ثانيا

.والاستحباببالوجوبدرجاتهتختلفوانما

اللهقالوقد،وعندكعندناالنيةإلىافتقارهابدليلقربةالذبيحةإِن:ثالثا

.!)2(منْكُمالتقْوىينالهولَكَندِماؤُهاولالحوفهاالفهَيَنَالَ)لنْ:تعالى

،النسيانيضادالذكرلأن،بالقلباللهاسيمبذكْرالمرادقيلفانْ

وغيرهعازببنالبراءُروىوقد،القلبالذَكرفمحلالقلبالنسيانومحل

ولهذا")3(،يسئَمأولميسمَيمؤمنكلقلبعلىاللهِ))اسمُ:-لمجالنبيعن

الله.اسممنقبلهفيماعلىتعويلًا،التسميةنسيَإذاالذبيحةتجْزئه

تفعلهالعربكانتوالذيبالقلبويكون،باللسانيكونالذكر:قلنا

الألسنة،فياللهبذكرذلكاللهفنسخ،باللسانوالنصبالأصنامتسمية

.0153صبر3-كلبكارسلتإذا-بلفظمسلم،4601ص-

بابمسلم،11.ص7برالصيدكتابحاتمبنعديعنالبخاريأخرجه(1)

.0153ص-!3المعلمةبالكلابالصيد

37.رقمآيةالحجسورة)2(

مسلمكلعلىاللهاسم-بلفظهريرةأبيعنالزوائدمجمعفيالهيثميرواه)3(

عبداللهابوسالمسندهفيالحديثهذا)نكثير:ابنوقال35،ص4ا%

931.ص-جى3الأئمةمنواحدغيرفيهتكلمضعيفالشامي
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فقالتوضا؟إذااللهيسمِّهل:لمالكقيلحتىالشريعةفيذلكواستمر

الذبائحهوفيإنماوموضوعها،التسميةموضعإلىإشارة؟يذبحأنْأيريد

قلبعلىاللهإاسم:قولهفيبهتعلقواالذيالحديثوأما،الطهارةفيلا

)1(.إليهتلتفتوالاضعيففحديث"مؤمنكل

ليستدلتفسيرهفيالصحيحةالأحاديثبذكرالعربيابنيكتفولم

الإحإيريثيدكرنراهفكذللق،السنةعلىأساسهفيقامالذيمذهبهعلى

عنديقولبها،الا!3حتجابترحمقاويوصىمنهايحذِّرُأنهغيرالضعيفة

"5-----.ت
وجوهَكمفاغسلواالصلاةِإِلىقمْتمإِذاامنواالذينألهًاتعالى!)لاقوله

الكعْبَين!)2(.إِلىوأَرجُلَكمْبرُؤوسكُموامْسحُوا،المَرافقِإِلىوأيديَكُم

حاشاأحدلهيفطنلممعنىتحقيقفيوالأربعونالثمنةأالمسألة

اللهأنوذلك،فطنتهوثاقبدرايتهوسَعة،إمامتهلعظيم،أنسبنمالك

الآية....!المرافقإلىوأيديكموجوهكم)فاغسلوا:قالتعالى

بعضفيومرتين،ثلاثأوثلاثأ،مرتينومرتين،مرةًمرةًيك!النبيُّوتوضأ

كلهمبلالناسبعضفظنواحد،وضوءفيبعضهافيوثلاثاً،أعضائه

بذلكواعلنواتعذ،والرابعة،مثلهاوالثالثةفضلوالثانيةفرضالواحدةأن

فالحق،كثرواوإنزعمواكماوليس،القراطيسفيودوثوه،المجال!في

.والولدانالرجالدركهفيسواءوليس،بالقفزانيكَالُلا

مرتينيتوضأمج!مهالنبيّقولإن:الراويقولأناللهوفقكماعلموا

يدركهلاغيبهذافإن،زائدةوالثالثةبالثانيةوجاء،بواحدةأوعبانهوثلائأَ

توضأفقال،مرةعضولكلغرفقدمج!مرالنبيأنالراويرأىوإنمابشر،

يُوعبْلولمأنهقطعاًنعلمأناضرورة،ومعنىصورةصحيحوهذا،مرة

فإنا،غرفتينأوالعضوفيواحدةغرفةعلىزادإذاوأمالأعاد،بمرةالعضو

075.-974ص2بالقرآنأحكام-العربيابن)1(

74..ض2بر-القرآنأحكام-العربيابن6،رقمآيةالمائدةسورة)2(
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وأفضلأ،بعدهاماوجاء،الواحدةالغرفةفيالفَرضَأوعبأنهنتحققلا

وحالالماءبحسبعليهازادحتى،الثنتينفيولاالواحدةفييوعبلم

والكثيرالقليلالماءإدارةفيالتلطفحصولوتألى،النظافةفيالأعضاء

لهميكرربأنامتهعلىيوسِّعانأرادجم!النبيَّأنأعلمواللهفيشبه،عليها

اللطفمعفجرى،واحدةبغرفةئوعبَأنيستطيعلاأكئرهمفإن،الفعل

مالكيوقتلمهذاولأجل،التخلصإلىأحوالهمبأدنىلهموالأخذ،بهم

أسبغ.ماإلائلاثأولامرتينولاهـة5الوضؤفي

المرادأنيبيناختلافاًيريد،التوقيتفيالآثاراختلفتولقد:قال

وجههفغسلتقدمكماع!يِيهالنبيئُتوضاوقدالأعداد،لاصورةالِإسباغمعنى

.واحدِيدابودحرجةٍغضونٍذوالوجهلأن،بغرفتينويده،غرفاتبثلاث

مسطَّح،فإنهالذِّراعبخلاف،مرةمنالأغلبفيعليهالماءيسترسلفلا

قيل:فإن.الوجهفييكونممااكثرعليهاوِإسالتُهبالماءتعميمُهفيسهل

به،إلاالصلاةاللهيقبللاوضوءهذا:وقالمرةمرةَلمجبيهالنبيئُتوضأ"قد

ثم،مرتينأجرهاللهآتاهمرتينمرتينتوضأمن:وقال،مرتينمرتينِوتوضأ

أبيووضوءقبليمنالأنبياءووضوءوضوئيهذا:وقالثلاثاًثلاثاَتوضأ

بهاالأجريتعلقالِإسباغعلىمتفاوتةأعدادأنهاعلىيدلوهذاإبراهيبم")1(

مراتبها.حسبعلىمضاعفا

ورقةكلفيوسيَّتيإليكم%لقيتت!ح!ووالأحا-!بلث:)هذقلنا

هذامثلينبنىِفكيف،سندُهيصحلابماحاديثلأامنتشتغلوالًاأ،ومجلس

عللفيالرازيقال،923صا%عمرابنعنالزوائدمجمعفيالهيثميرواه)1(

الحديث،متروكزيدبنالرحيمعبدفيهالحديثهذا،001رقمحديث:اطديث

هذاعنزرعة(بووشل،الحديثهذايصحولاالحديثضعيفالعقيوزيد

قطنيالداررواهالكبير:الجامعفي،السيوطيوقال،واهٍعنديهوفقالالحديث

.235ص2-!ضعيفوهوكعببنابيعنبنحوه
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توضأأنههوصحيحأتأويلألهأنعلى.أصللهاليسأخبارعلىالأصلِ

وهويلزمماأقلُّفإنهبهإلاالصلاةاللهيقبللاوضوءهذا:وقال،مرةَمرةً

أجرهلهوقالبغرفتينتوضأثمبحالها،الأحاديثظاهرعليالِإيعاب

وُضوئىِ،هذا:وقالثلاثاًوتوضأ،ثوابغرفةتكلُّفكلَفي،مرتين

علىيُزادَأنيُكرهولذلك،لهموسنةًبأمتيرفقاًفعلتهالذي:معناهووضوئي

()1(.وظلمأساءفقدالثلاثعلىزادفمنوقال،الثلاث

اعتمادهفيبالحديثالاستدلالفييكتفلمالعربيابننجدثم

بينها،مناسباًوابتالعح!والصيحإيةالينقلبلالمأثورالنفسيرعلى

بعدفعقباً،الصحيحالحديثفروهـ!-جملىمعتمداًللأقوالمرجحاً

عندفيقولالآلهذهتوجيههخلالمنالمعانيباستخلاصكلهذلك

زانٍإلاينكحُهالاوالزَّانيةُمُشركَةًأوزانيةًإلاينكحُلا)الزَاني:تعالىقوله

المُؤمنينَ!)2(.علىذلكوحُرئمفشركأو

:أقوالأربعةفيهاوالمتحصلوحديثاً،قديماًفيهاالسلفُاختلف

رسولاستأذنالمسلمينمنرجلأأنعمربنعبداللهعنرويأنه:الأول

وكذلك،عليهتنفقأنلهوتشتر!،تسافحامرأةنكاحفي-لمجم!الله

فقراءمنالرجلفيتزوجن،ذلكيفعلنمعلوماتنساءكنَ

-ص.ذلكعناللهفنهاهم،عليهمنهنالمرأةلتنفقالمسلمين

علىينصبنبغاياكنَعن:ومجاهدقتادةعنونحوهعباسابنقال:الثالْي

إلااليهنلايدخلالمواخير،تسمىبيوتهنوكانت،الراياتأبوابهن

المؤمنين.علىذلكاللهفحرم،مشركأوزانٍ

.058صY!-القرآناحكام-العربب)1(.ابن

.3رقمآيةالنورسورة)2(
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ونحوه،مشركةأومثلهبزانيةالزانييزنيلاجُبيرْبنسعيدقال:الثالث

عكرمة.عن

الأيامىوأنكحوا!اله:تعالىقولهنسخها:المسيببنسعيدقال:الرابع

أيامىمنأنس!)1(وقالوإمائكمعبادكممنوالضَالحينمنكم

المسلمين.

أبيهعنشعيببنعمروعنالترمذيرواهماعمرابنروايةأكدوقد

يحملرجلاوكانمرثد،أبيبنالمرثدلهيقالرجلكان:لقاجدهعن

بمكةبغيّامرأةوكانت:قال،المدينةإلىبهميأقيحتىمكةمنالأسرى

يحمله،مكةأسرىمنرجلًاؤاعدوأنهلها،صديقاًوكان،عِناقلهايقال

مُقمرليلفي،مكةحوائطمنحائطظلّإلىانتهيتحتىفجئتُ:قال

إليَّأنتهتفلما،الحائطبجنبظفَيسوادفأبصرتعِناقُفجاءت:قال

عندنافبتهلئَم،وأهلاًمرحباً:فقالت،مرثدفقلت،مرثدفقالت،عرفتني

الرجلهَذاالخيامأهليا:قال،الزنااللةحرئم،عناقياقلت:قال،الليلة

فقلت:المدينةقدمتحتى:قالحتىالحديثَوذكر،أسراكميحمل

شيئاً،عليهيردفلم!ييهاللهرسولفأمسكعِناقَ؟أنكحأ،اللهيارسول

ط!جمع!اللهرسولفقال.الاَية...مشركةً!أوزانيةإلاينكحلا)الزانيفنزلت

فلالا،:وقالآخرها،إلىالاَيةدرقرأ،زانيةًإلاينكحلاالزانيمَرثديا

تَنكِحها)2(.

32.رقمآيةالنورسورة)1(

بذلانظر:-زانيةإلاينكحلاالزانيباب-النكاحكتاب،سننهفيأبوداوودأخرجه)2(

والترمذي،66ص6جىالزانيةتزويجباب-النسائي،15ص01برالمجهود

ابن328،ص5جىغريبحسنوقالالنور،سورهْومنباب-التفسيركتاب-

8.ص!6تفسيرهفيكثير
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منوأما،صحيحفكلاممعلوِماتبغايافينزلتإنها:قالمنفأما

وهي.غيرهفيهأصابفما،زانيةَإلايزإِنيلاالزانيإن:معناهإن:قال

نإ:قالمنوأما،عباسابنالمعظَممعلمهعنالمأثورةالقرآنعلوممن

التيالزانية:الآيةمعنىأنيريدالحسنوهومحدودةًالاينكحلاالمحدود

عليهنفذفيمنإلايكونلاوذلك،عنهبهيخبرأنويصحزناها،تبئن

نكاحهامنمنعالذيوهوقاذفها،يحدمحصنةهيالحدنفوذوقيلالحد،

نحتج.وعليهنتكلمومعه

يكونأنفيشبه،يتزوجهافلابامرأةزنىإذامعناهإن:القائلقالوإذا

الاستبراء،قبليكونإنماذلكتحريمَأنمنقدمناهمامخرجهلكنقولاً،

زانٍإلابالنكاحالفاسدةالمياهعلىيسترسللاأنهلبيانمسوقةًالاَيةوتكون

المراد:قال،القرآنعالمُاختارهما:معناهيكونأو،بسبقكمامشركٌأو

نأعليهوالدليل،المشركاتالبغايافينزل!والاَيةالوطء،:بالنكاح

حرامالمسلمينمنالزانيوأن،المشركعلىحرامٌالمسلماتمنالزانيةَ

الزناتستحللابزانيةإلايزنيلاالزان!بأن:الآيةفمعنىالمشركاتعليه

مشركأوالزنايستحللازانٍإلابهايزنيلاوالزانية،تستحلهبمشركةأو

يستحله.

يكونلاأنهبيناإذ،النسخفهمفما،منسوخةالاَيةإنقالمنوأما

عاضندة.بهااحتجالتيالآيةبل،وجهكلمنالمتعارضتينالاَيتينبينإلا

بنكاحوأمروالزوانيالزناةنكاححرَّمتعالىاللهلأن،لهاوموافقةالاَيهَلهذه

.()1(والصالحينالصالحات

الصيحابةبأقوالالعربيابناستدلالمنتقدمماإلىيضافومما

.204ص2جى-القرآنأحكام-العربيابن)1(

016

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نفسسالكاً،أقوالهمإلىمضافةغيرهمايستدليلأقوالنجدهفإنناوالتابعين

أية-منإلىذلكفيمستنداًوترجيحهاوتوجيههاالألوالمناقشةفيالمنهج

العربية.اللغةإلىأوامريمالقرآن

!)1(.بالعقيأوفواآمنُواالذينائها!لما:تعالىقولهعندفيقول

:أقوالخمسةذلكوفي،عقدواحدها:العقود:السادسة)المسألة

.عباسابنقاله-العهود:العقود:الأولالقول

عباسابنعنورويَ،قتادةقاله،الجاهليةحِلف:الثانيالقول

.والثوريومجاهد،والضحاك

قاله-البعضبعضكمعلىوعقدكم،عليكماللهعقد:الثالثالقول

الزخا!.

وزاد،والحلف،والعهد،والشركة،واليمين،النكاحعقد:الرابعالقول

أسلم.بنزيدقاله،البيعبعضهم

بالوفاءأمرأنهالطَّبريُوروى،الكِسائيقاله،الفرائضبى:الخامسالقول

--لك-.بجميغ

إلىيحتاجولكنه،صحيحالطَبرفيُقالهالذيوهذا:العربيابنقال

الِإعلامُ:اللغةفيهـد()عأصلأنوذلك:قال،السابقةالمسألةتنقيح

عهدنَا)ولقد:وتعالىسبحانهقال،والوثيقةالربط:العقدواصل،بالشيء

كذاأمرعَهِدنا:العربوتقولعزماً!،)2(لةنجدْولمفنسيَقبلُمنآدمَإلى

الحَبْلكربط،بالقول0ربطناأيْ:وكذاكذاأمروعقدنا،عرفناهأي:وكذا

بالحبل.

.يةرقماآلمائدةسورها)1(

.151رقمآيةطهسورة(2)
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الشَاعر-:قال-

الكرلَا)1(فوقَهُوشَذُواالعناجَشذوالجارهِمعَقداًعَقدواإذاقَومٌ

أعلنأي:القوموتعاهد،ألزمهمبماإعلامه:الخلقإلىاللهوعَهْدُ

أحددخلفبهذا،بهوأعلمهإليهمعهوارتبطلهالتزمهبمالبعضبعضهم

الآخر.فياللفظين

للهعهدفكل،الزجَّاجهوأصابالذيأنفاعلمهذاعلمتفإذا

بيننا،فيهوتعاقدنا،لهنحنوالتزمناابتداء،بهأعلمناوتعالىسبحانه

عليناوتعالىسبحانهمنهالوارد،المطلقالقولهذابعموملازمبهفالوفاء

به.بالوفاءالأمرفي

لزمإذاأنهيريدأنإلا،لهقوةَفلا،الجاهلمِةحلفخمقَمنوأما

أمروقد،أولىالإسلامبعقدفالوفاء،الجاهليةعقدمنوهو،بهالوفاء

مهـو)2(.نَصيبَهمْفآتوفَمْأيمانُكُمْعَقدتْ)والَّذينَ:فقالبالوفاءسبحانه

المعاملاتعقودإلىأشارفإنما،معهذكروماالبيععقدقالمنوأما

تقصيع)3(.وهذاوالنذور،اللهوعقودغيرها،وأسقط

الصحابةعننقلومما،أحاديثمن!س!النبيئَعناثرمماأمثلةهذه

وتبئن،تفسيرهفيالعربيابنبهااستدلَّ،عليهماللهرضوان،والتابعين

تحقيقبذلكأراد،متعددةمواقفحِيالهاوقفأنَهعرضهاخلالمنلنا

علىيثدحبل:الكَرَباعروتها،فييشدثمالدلو،أسفلفييدخيط:العِناج)1(

ص2ب،541ص3جى-العربلسان-منظورابن،الأولالحبلبعددلوال

802.

33.رقمآيةالنساءسورة)2(

.52!اص2جى-القرآنأحكام-العربيابن(3)
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غرضه.وإصابةمقصوده

والتابعينةللصحابةمتعددةوأقوالًاكثيرةأ!اديثهناكأنعلى

.أرىفإننيولذابعرضها،المقاميطولتفسيرهفيالعربيابنبهااستشهد

طلبلمنالاستزادةبُغيةَتفسيرهمنالمواضعبعضإلىبالِإشارةالاكتفاء

ذكرنا)1(.ماصحةعلىوالوقوفالفائدة

طريقاًتفسيرهفيالعربيابنسلكفقد،بالرأيللتفسيربالنسبةوأما

ألفاظمعانيتفسيرفيقيلتالتيالأقوالعرضفييتلخصواحداً

ذلك،ومناقشةأحكاممنمنهايُستنبطُفيماالاختلافاتذِكرثم،الآيات

:للاستدلالبمثالينوأكتفي،مذهبهترجيحثم

هنَنسائكُمْإلىالرفثُالضَيَامليلةَلكمْ!احلً:تعالىقولهعندا-

فتابَأنفُسكُمتختانُونَكنتُمْأنَكُماللةعلمَلفنًلباسوأنتمْلكُملباسٌ

واشرئواوكُلوالكمْاللهُكتبَماوابتَغُواباشروهُنَفالآنَعنكُمْوِعفَاعلمكُمْ

أتِفواثُئَمالفجرمنَالأسودِالخيطِمنَالأبيفقِالخيطلكُئميتبيَنَحئى

اللهِحدُودُتلكًالمساجدِفيعاكفُونَوأنتُمْتُباشروهُنَولاالقَيلإلىالصًيامَ

يتَقُونَ!)2(.لعفَهُمْللنَّاسِآياتِهِاللهُيبينُكذلكًتَقرلُوهافلَا

:)ولاتعالىقولهعضر:السادسة)المسألة:العربياابنيقول

المساجد!.فيعاكفونوأنتمتباشروهنَ

وأققُه،الشافعيئعندمُقذَرغيروهو،الفُبث:اللغةفيالاعتكاف

!،536ص2جى،358451،صاجى-القرآنأحكام-العربي31انظر)1(

.132.ص3

.187آيةالقرةسورة)2(
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ممندهماوليلةٍبيومهومقدر:وأبوحنيفةمالكاطوقا،لأكثرهحدًولا،لحظة

شرطه.من

فييلزملاوهذا،الصائمينخاطبتعالىاللهلأنعلماؤنا:قال

بظاهريلزمفلاصاملِمنتعالىبخطابهفيهالصوماشتراطأما.الوجهين

فشترطة.لاواقعةٌحاللأنها،باطنهولا

لاالعبادةَفإن،فضعيفشرطهمنالصوملأنوليلةبيومتقديِرهوأما

وتقضى،الصلاةفيشرطالطهارةأنترىألابشرطها،مقدرةَتكون

.الطهارةوتبقىالصلاة

الآنولُغني،فيهالصوموجوبدليلَالخلافمسائلفيحقَقناوقد

وصم")1(."اعتكفْلعمر:قالجًمحالنبيئَعنزويماذلكعنلكم

دخلناإذاالشاشيّأحمدبنمحمدبكرأبوالِإسلامفخرثميخناوكان

تَربحُوه.الاعتكافانووا:يقولساعةلِإقامةالسلامبمدينةالمسجدمعه

فيالشرخفجاء،شرعيلغوياسئمالاعتكافأنعلىمالكٌوعَؤَل

فعلوجاء،أقفَهذلكفكان،وليلةيومبتقديره،عمهاللهرضيعمرحديث

فيه()2(.المستدفَيذلكفكانأيامعشرةجًمي!النبيئ

إذاالشُهَدَاءُيَأبَ)وَلاَ:تعالىقولهتفسيرعندالعربيابنويقول2-

بر7-داوودسننأبيشرحالمعبودعون-الصيامكتاب-سننهأبوداوودفيأخرجه(ا)

.943صابرمستدركهفيالحاكموأخرجه،151ص

59.صا!-القرآنأحكام-العربيإبن2()
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.)1(لأدُعُوامَا

:أقوالثلاثةعلىفيهالناسإاختلف

تحمَّلوا.إذاالشهادةتحقُلعنالشهداءيأبَلا:الأول

الأداء.عنالشهداءيأبَلا:الثاني

.إذاالتحملعنالشهداءيأبلاجميعاً،عنهاالشهداءيأبَلا:الثالث

تحفَلوا.إذاالأداءعنيأبواولاتحملوا،

:أقوالثلازةعلىالنهيهذاحكمفياختلفواوكذلك

.للندبذلكفعل:الأول

كفاية.فرضذلكأن:الثاني

الشافعيّ.قالهمطلقاًالأعيانعلىفرضأنها:الثالث

الأداءحالةلأن،للشهادةالتحملحالةهناالمرادأنعندي9إلصحيح

التحملحالةكانتوإذالأ،)2(قَلبُهُآثِئمفإنَهُيَكتُمهَا)ومَنْ:تعالىبقولهمبينة

لأنالاَخر،البعضعنسقطالبعضبهقالإذا،الكفايةعلىفرضفهي

تضييغإليهاجميعهموإجابة،للحقوقإضاعةعنهاكلهمالناسإبايَةَ

أهلجعلهاالمعنىولهذا،البهفايةعلىفرضاًكذلكتفصارٍ،للاشتغال

ويقيمهمونائبهالخليفةيُعَينُهمشهوداً،للناسفيقيمونوِلايةالديارتلك

لهميكونفلا،كفايتهمالمالبيتمنلهمويجعل،لهمويبرزهمللناس

أداءً.لهموإحياؤهاحِفظاً،الناسحقوقتَحَفُلإلاشغل

قوممنخالصةشهادةهيإنماقلنا،بالاجرةشهادةهذهقيلفإن

)1(,(C)رقمآيةالبقرةسورةYAr.
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")1(.المالبيتمنحقوقهماستوفوا

سبحانهفالله،ومناقشتهعندهالتوقفمنلابذَهذاالعربيابنوقول

الأجرففرضُأجراً،لذلكيفرضلمالشهادةبأداءقضىحينماوتعالى

الرسولعنيُنقللمأنهكما،دليلِإلىيحتاجكتمانهاوعدمٍالشهِادةمقابل

فيمختلفونالناسأنعنفضلاَهذاللشهداء،أجرارتبأنه-يَخ!

الشهادةتنهضأنفَيُحتملوضعفاً،قوةًإيمانهمفيمتمايزون،طبائعهم

خاصةً.العدلوتوخيالحققصددونالأجر،منيحصللماالبعضعند

عليهاوتسيطرالأهواء،النفوسفيوتتحكم،الذِممفيهتَفسدزمنفي

واللهأجرهايستوفىحتىتكتمبالأجرالشهادةُعُفَقتلوأنهكما،المادة

أعلم.

فإذا،بالرأيوالتفسير-بالمأثورالتفسيرمنالعربيابنموقفهوهذا

قدوالنظرالبحثبعدنجدهفإنناالوجيز،التفسيرصاحبعطيَّةابنقصدنا

أوضحها-متعددةمواقفبالرأيوالتفسير-بالمأثورالتقسيرمنكذلكوقف

ذللث.فيمسلكهذكربعد،اللهشاءإنيليفيمابالأمثلة

ا!-(لا

.256صا-بالقرآنأحكام-العروابن)1(
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عطيَّةابنِ

منهيتعلقماسواءبالمأثور،بالتفسيرفائقةَعنايةًعطيَّةابنعُنيلقد

الصحابةبأقوالأو،بالحديثالقرآنتفسيرأو،بالقرآنالقرآنبتفسير

والتابعين.

يستدلعطئةابنَلاحظتُفقدبالقرآنالقرآنتفسيرمجالفيأما

وهىِ:متعددةٍحالا!فيالكريمةالقرآنيةبالنصوص

منوردبماالكريمةالآياتألفاظمنلفظٍمعنىعلىالاستدلال1-

)اهدِنا:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثالأخرىآياتفيمعناه

.!)1(المُستقيمَالضَراطَ

الكريمة:الاَيةفيالواردةالهدايةمعنىفيعطثةابنيقول

يجيءفالهدى،وجوهعلىتتصرفلكنهاالِإرشاد،اللغةفيوالهداية

منهُدىًعلى)اولئكَ:تعالىقولهومنه،القلبفيالإِيمانخلق:بمعنى

يشا"منلهديعِالئَملامِدارِإلىيدعُووَاللهُ!ال!:تعالىوقولهرئهمْ!)2(،

ولكنَأحببتَمنْتهدِيلاإنَّكَ!اله:تعالىوقولهمُستقيمٍ!)3(،صراطٍإلى

يشرحْيهديهُأنْاللهُيردِ)فمنْ:تعالىوقولهيشاءُ!)4(،منْيهدياللهَ

.!ه)5(للِإسلامِصدرَهُ

فيالِإيمانخَلْقعلىإلَأحملهايتَجهلاآياتفهذه:أبوالمعاليقال

.6رقمآيةالفاتحةسورة)1(

.هرقمآيةالبقرةسورة2()

.25رقمآيةيون!سورة)3(

.OLرشمآيةالقصصسورة)4(

.135رقمآيةالأنعامسورة)5(
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الإرشاد.محضوهوالقلب

قولهذلكمن،الدعاءبمعنىالهدىجاءوقد:محمدأبوالقاضيقال

إلىلتهدِي)وإنَّكَ:تعالىٍوقوله،داعأيا(هادٍ!)قوم)ولكُل:تعالى

أجاب،إرشادٍابتداءُلأنهالِإرشاد،فيهيبينأيضاًوهذامستقيمٍ!)2(صراطٍ

يجب.لمأوالمدعو

ءٍشيكل!واعطى:تعالىقولهذلكمنالِإلهامبمعنىالهدىجاءوقد

هَدى!)3(.ثمًخَلقهُ

أيضاًوهذا،منافعهاإلىكلًهاالحيواناتألهممعناه:المفسرونقال

الإرشاد.معنىفيهيبين

ئمودُ)وأمًا:تعالىقولهذلكمن،البيانبمعنىالهدىجاءوقد

!)1(.فهديناهًم

ومندعوناهممعناه:المعاليأبوقال،لهمبئنامعناه:المفسرونقال

كلههذاوفي،نبينأنعليناأيللفدَى!)5(علينَا!إنً:تعالىقولهذلك

الإرشاد.معنى

إلىالمؤمنينإرشادبهاوالمرادالهدايةتَرذ)وقد:المعاليأبوقال

صفةفيتعالىقولهذلكمنإليها،المفضيةوالطرقالجنانمسالك

.7رقمآيةالرعدسررة(?)

.52رقمآيةالورىسورة(2)

.05رفمآيةطهسورة)3(

.17رقمآيةفصلتسورة)4(

.12رقمآيةالليلسورة)5(
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قولهومنه!)1(،بالهُمْ!صلحُسيهديهمْ،أعمالهُمْيضِل)فلنالمجاهدين

إليها.فاسلكوهممعناهالجحيمِ!ه)2(صراطِإلى)فاهدوهُمْتعالى

هيبعينهاالهدايةوهذه:عطثةبنالحقعبدمحمدأبوالفقيهقال

قولهفيالواقعةوهي،الضلالضدوهيالدنيا،طرقفيتقالالتي

التاويل()3(.صحيحعلىالفستقيمَ!الصراطَ)اهدِنَا:تعالى

وردبماالقرآنياللفظعلىالواردةالِإعرابأوخهعلىالاستدلال2-

.أخرىآياتفيذلكمن

ليلَةًأربعينَموسَىواعدنَا!وإذْ:تعالىقولهتفسيرعند:ذلكومثال

ظالمُونَ!)،(.وأنتمْبعدهِمنْالعجلَاتخذتُمُثئَم

محذوفالثانيوالمفعول،باتخذتمالعجلُ)ونُصبَ:عطئةابنيقول

كقولهواحدمفعولإلىيتعذَىقدواتخذإلهاً،العجلَاتخذتم:تقديره

مفعولينإلىيتعذَىوقدسبيلًا!)5(،الرسُولِمعاتَّخذتُ)ياليتنِي:تعالى

أيمانهُم!اتًخذُوا:تعالىكقولهالمعنىفيالاَخرهوأحدهما

وغيرها()7(.الآيةخنَة!)6(وكهذه

ذلكمنوردبماواستعمالهالقرآنياللفظاشتقاقعلىالاستدلال3-

5(.،)داآيةمحمدسورة(?)

.23رقمآيةالصافاتسورة)2(

.121-012صاجى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(

.51رقمآيةالبقرةسورة)4(

.'Vرقمآيةالفرقانسورة)5(

.2رقمآيةالمنافقونسورة)6(

271صا!-الوججزالمحرر-عطيًةابن)7(
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.أخرىآياتفي

هدىًقبلُمنْوالِإنجيلَالتوراةَ)وأنزلَ:تعالىقولهتفسيرعند:ومثاله

الفرقَانَ؟!)1(.وأنزلَللنًاس

النحاةَلكنَّ،عِبرانيأصلهماوالِإنجيل)والتوراة:عطيةابنيقول

منإنها:التوراةفيفقالواالعربيالاشتقاقعلىحملوهااللسانوأهل

قولهومنه،فوَرَىأوريتُه:يقال،نارهوظهرتقدحإذا:يرىالزنادورى

التيالئارَأفرأيتم!اله:تعالىوقولهكغ)2(،قَدحاً)فالمورياتِ:تعالىِ

.!و)3((تورون

شرعيّ:حكمعلىالاستدلال4-

مثلُللذَّكرأولادِكُمْفياللهُئوصيكمُ!اله:تعالىقولهتفسيرعند:ومثاله

الانثيينِ!)4(.حط

الفرضيتضمن!يوصيكم:)تعالى)وقوله:عطيًةابنيقول

منالأمرصيغةوأما،تَصرَّفت-كيفأمر-لفظةتتضمنهكما،،الوجوب

النَفسَتقتلُوا!ال!ولاَ:تعالىقولهالآيةهذهونحو،خلافففيهااللفظةكير

!()5(.بهِوصَّاكمْذلكمْبالحقإلَأاللةحرتمَالتي

القرآنبتفسيريتعلقماأما،بالقرآنالقرآنبتفسيريتعلقماهذا!ر

لي!الحديث

.3،4رقمآيةعمرانآلسورة(1)

.2رقمآيةالعادياتصرة()2

.01ص3!الوجيزالمحرر-عطيًةابن:انظر710رقمآيةالواقعةسورة)3(

.11رقمآيةالنساءسررة)4(

33.ص4برعطثةابنانظر:1510رقمآبةالأنعامسورة)5(
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أحاديثمن3ثيراًتفسيرهفييذكرعطيَّةابننجد،المجالهذاففي

،معناهوتوضيح،الكريمالقرآنيالنصبيانحولتدورالتي،مج!برالرسول

.مقاصدهوتحقيق

كتبمنمصادرهاوذكر،الأحاديثبتخريجدائماًيلتزملاأنًهغير

زويَأو،كذاالحديثوفيقوله-بالحديثاستشهادهعندفيذكر،الحديث

قالكما)أوبعبارةأحياناًيكتفيإنهبلكذا(قال)أنهجَمي!اللهرسولعن

الحديث.نمَقيذكرأندون(لمج!

ويذكرالأحاديثيُخرِّجأحياناًنجدهفإنناعندهمُطًرداًليصمهذاولكن

الأحاديثبذكريلتزمعطيَّةابنأنلاحظتفقداخرىناحيةومنرواتها،

وأذكرهادونولكن،الصحاحكتبعلىذلكفيمعتمداً،الصحيحة

منهانذكرتفسيرهفيكثيرةبذلكتشهدالتيوالأدلة.سبقكماإليهاالِإشارة

:المثالسبيلعلى

دونكُمْمنْبطانَةًتتًخذُوالاآمنُواالًذينَأيُّها)يا:تعالىقولهعندا-

تُخفيوماأفواههمْمن4ْالبغضابدتِقدْ،عنتُّمماوذُواخبالًايأئونكمْلَا

!)1(.تعقفونَكنتُمْإنْالآيا!لكُمُبيًنَاقدْأكبرُصدورهُمْ

نأعنالاَيةبهذهالمؤمنينتعالىاللهنهى:عطئةابنالقاضييقول

امورهم،منالباطنفيبهميأنسونأخلَأءواليهودالكفارمنيتخذوا

دونمنيَعني(دونكم)منوقوله،إليالموششنيمونالآراءفيويفاوضونهم

التيالقصَّةمنمعدومأنهإليهاضيففيماتقتضي()دونولفظة،المؤمنين

هذاومن.ثوبهمنالِإنسانبطنيليبماالأخلاءفشئه،الكلامفيها

.181رقمآيةعمرانآلسورة(1)
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بطانة،بطانتانولهإلَأ،إمرةذيولاخليفةمن"ماجممالنبيّقولالمعنى

منوالمعصنومعليهوتحضُّهبالشرِّتأمرهوبطانة،عليهوتحضُّهبالخيرتأمره

فيمالكميقضَرونلاخبالا!معناهيألونكمالا:وقوله")1(،تعالىاللةعصم

اجتهدتبلقصرتماأي:كذافيألوتُما:تقول،عليكمالفسادفيه

زهير:قولومنه

يلحقُوهُمُلكيقوئمبعدفمجرَى

يَأئواولمْيلِيمُواولمْيلحَقُوافلمْ

منرجالكان:عباسابنوقالcالفساد:والخَبَالوالخَبَلِ،يقصروالمأي

فيبينهمكانالذيوالحلفللجواراليهود،منرجالاَيواصلونالمؤمنين

والربيعوقتادةعباسأيضاًابنوقال.ذلكفيالآيةفنزلتالجاهلية

أنسوروى،عنهمالمؤمنيناللهنهى:المنافقينفيالآيةنزلت:والسُذَىِّ

تنقشواولاالمشركينبنارتستضيئوا"لاةقالىسَيراللهرسولأنمالكابن

رسولأراد:فقالالحسنأبيبنالحسنفسّرهعربيأأ)2(،خواتيمكمفي

فيتنقشواولااموركمشيء"منفيالمشركينتستشيروالا،جم!هالله

.)محمداً(خواتيمكم

وتصريفهمالذفَةأهلاستكتابالآيةهذهفيويدخل:القاضيقال

استكتبالأشعريموسىأباأنورُوي،إليهموالاسيتنامةوالشراءالبيعفي

رجلاًهاهناإنلعمر:وقيل،الآيهَهذهعليهوتلا،يُعنَفهُعمرإليهفكتبذميّاً

59،ص9بالِإمامبطانةباب-الأحكامكتاب-صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

4ب!النببئأصحابمعيةفيجاءماباب-الزهد-كتابسننهفيوالزمذي

.582ص

علىتنموالاجم!النبيئقولباب-الزينةكتاب-سننهفيالنسائيأخرجه)2(

.99ص3بمسندهفيوأحمد،177ص8ب-خواتيمكم
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عنك؟يكتبأفلا،بقلمأخطَّولا،منهأكتباحدلا،الحِيرَةنصارىمن

،.المؤمنيندونمنبطانة:)إذاًاتَّخذفقال

والعنت:،عَنَتكموَدُّوافالمعبى،!مصدريةعنتم)ماقولهفيو)ما(

شاقة.أي:عَنُوتوعقبةالمرء،يلقاهوالمكروهالمشقةمعناه

المشقة،:معناهم!)1(،منكمْالعنَتَخشيَلمنْ)ذلكَ:تعالىوقوله

وقال،ضللتمماودُوامعناه:ال!ذَيقال،الِإربمَلكفيوإماالزنافيإما

يَعْنَتالرجلعنِتوقالوا،دينكمفيتعنتوالووذُوا:المعنىجريجابن

الماضي.فيالنونبكسر

فهم،بالأقوال!يَعنيأفواههممنالبغضاءبدت:)قدتعالىوقوله

بالذكرالأفواهتعالىاللهوخصَق،عينيهفيالبغضاءتبدوالذيالمتسترفوق

الذيويشبه،هذهأقوالهمِفيوثرثرتهمتشدقهمإلىإشارةالألسنةدون

عِرْضفيالرجليتشحَىأننهىءيخ!اللهرسولانالحديثفيماقلناه

اللجامَوشحىبالنهيقفاهالحمار:شحىيقال،بهفاهيفتحانمعناه،أخيه

فذكر،راتبهمساًأخيهعِرضأحدٌيأخذانفيوالنهي،الفرسفي

.والانبساطالتشدقإلىإشارةالتشحّي

البغضاءمنيُبطنونبأنهمأكبر!إعلامصدورهمتخفي:)وماوقوله

بدا)قدمسعود:بنعبداللهقراءةوفي،بأفواههميظهرونمماأكثر

اللهقالثم،البغضبمعنىالبغضاءكانتلما،الفعلبتذكيرالبغضاء(

علمِوقدوتنبيهاً،تحذيراً!تعقلونكنتمإنالاَياتلكمبينا)قد:تعالى

كن!رجلاَ:)إنتقولكما،للنفوسهرهذاولكنعقلاءأنهمتعالىالله

.25رقمآيةالنسأءةسور-)1

173http://www.al-maktabeh.com



1()1(.وكذكذافافعل

صحبمايستشهدتفسيرهمنآخرموضعفيعطيًةابننلاخظثم2-

معالاَيةتفسيرفيوردتالتيالأقوالويعرضجم!م!،الرسولأحاديثمن

منصحوما،الكريمةالآياتإلىالترجيحهذافيمستنداًبعضهاترجيح

!سً!و.النبيّعنالواردةالأحاديث

ذلكَبعدِمنْالكذبَاللهِعلىافْتَرَى)فَمَن:تعالىقولهعنديقول

منَكانوماحنِيفاًإبراهيمَمفَةَفاتبِعُوا،اللهُصدقَقُل،الظالِمُونَهمُفأولئكَ

وهُدىًمُباركاًببَكَةَللَّذيللنَاسِوُضعَبيتٍأوَّلَإنَالمُشركينَ،

للعالمِينَ!)2(.

الِإشارةذلك!لَحتملبعدمنالكذباللهعلىافترى)فمنقولة

أشياء:ثلاثةإلىتكونأن)بذلك(

وقيامالمذهببيانمضمنهاإذ،التلاوةإلىتكونأن:أحدها

ليسمااللهكتبإلىنَسبأو،تعالىاللهعلىمناكذبفمنأي،الحجة

موضعه.غيرفيالشيءواضعظالمفهوفيها،

معنىلأن،التوراةفيالتحريماستقرارإلىالِإشارةتكونأنوالآخر:

نَفسِه!،عَلىإسرَائِيلُحَرَّمَمَاإلاإسرائِيلَلبَنيحِلُّاكانَالطَعامالاَية)كُل

فيوزادالكذباللهعلىافترىفمن،لهمعقوبةعَليهمالتوراةحرمتهثم

الظالم.فهوالمحرمات

نفسهعلىإسرائيلتحريمبعد،الحالإلىالِإشارةتكونأن:الثالث

.702ص3جى-الوجيزالمحرر-عطيًةابن()1

.49،59،69:الاياتعمرانآلسورة)2(
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ومن،اللهمنإذندونذلكوشرعبيعقوبتسننمنأيالتوراةنزولوقبل

الأخيرالاحتمالهذاويؤيد،الظالمفهوإبراهييممفَةإلىوَنَسبهُشيئاًحرثم

احفَتْطَيباتٍعليهمْحرمناهَادُواالذينَمنَ)فَبظُلمٍ:تعالىقوله

وكانوا،والتحريمالتحليلَمعنىفيظلملهمكانأنهعلىَفنص!)1(،لهُمْ

هذهوبخلاف)2(،البقرةأمرفيفعلواكما،عليهماللهفشذَددونيشدً

"دينُ:وقولهتعسِّروا")3(،ولا))يسَروا:ع!ي!هقولهفيالِإسلامجاء،السيرة

بالحَنيفته")5(."بُعِثت:وقولهيُسْر")4(،اللهِ

بقوله:الأحبارمعوالجدالبالخلافيصدعأننبيهتعالىاللهأمرثم

تعتزونكنتمفإن،أنتمتكذبونكمالاوصفكماالأمر!أياللهصدق)قل

الله.ذكرماعلىمفَتهفاتيعوابإبراهيم

قل:وكذلكالضَاد،فيائَلامبإدغامصدققل:ثَعلببنأبانوقرأ

هذينفَشْوُهذاجوازعلَةُ:أبوالفتحقال،السِّينفياللامبإدغام،سيروا

الًلام،مخرجبذلكفقاربَتَاعنهماالمنبثالضَداوانتشارالفمفيالحرفين

.016رقمآيةالنساءسورة)1(

الآية"بقرةيذبحوا"أنموسىلسانعلىإسرائيلبنياللهامرحين:المَرةأمر)2(

قالوابقرةًتذبحواانيأمركماللهَإنًلقومهموسىقاذ)وإذالبقزسورةمن67رقم

صفاتهاعنيستفسرون)راحوا!الجاهلينمنَأكونأنبالقهِأعوذُقالهُزواًأتتخذنا

منذلكتبينالتيوالآيات(استفساراتهمبكثرةأنفهمعلىثددوا،وقدرتهاولونها

07.71،،68،96أرقامتحملالبقرةسورة

يروايخ!النبيقول)بابالأدبكتاب-أن!عنصحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

36.ص8جى-تعسروا(ولا

.96ص5بريرااللهدينان)بلفظعموةابيعنمسندهفيأحمدالإمامأخرجه()4

6بعائشةوعن،266ص5جى-امامهابيعنم!د؟فيأحمدالامامأخرجه)5(
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للمفعولالفعلبناءعلى()وُضِعَالناسجمهوروقرأ،فيهماإدغامهمافجاز

الكلامعنمنقطعمعنىابتداءهذاعلىفالاَبة،اللهوضعهمعنىعلى

الله،وضعيريدأنفيحتملوالضَاد،الواوبفتح)وَضِعَ(عكرمةوقراالأول

وضعيريدأنويحتملالجمهور،قراءةفيهوكمامنقطعاَالمعنىفيكون

الاَيةهذهوتكون،قبلهبمامصلًاالمعنىفيكون،السلامعليهإبراهيم

نزلتلماأنهعكرمةرَوىماعلىوغيرهالحجفيملتهإلىلهمِاستدعاء

فَقُرِئتْ،الِإسلامعلىنحناليهود:قالدِيناً!)1(الِإسلامِغيرَيَبتَغِمه!وَمَنْ

كانواإنمحمديااحججهُم:لهقيلالبيتِ!هه)2(،حبئُالنَاسعلى!الوولِفَهِ

الِإسلام.هىِالتَيإبراهيممفَةعلى

اللهرضيذرٍأبوقالماالتاويلهذاويؤيد:محمدأبوالقاضيقال

المسجد:قالأواط؟وُضِعَمسجدٍاي،اللهرسوليا"قلت:قالعنه

:قالبينهما؟كمقلت،الأقصىالمسجد.:قال؟أيثمقلت،الحرام

سنة")3(.أربعون

اشخاجاقالهماويضعفجميعاً،إبراهيموضعمنأنهماهذافيظهر

،جددهيكونأنإلا،اللهمداوودبنسليمانبناءمنالمقدسبيتأنَ)من

مكة،بيتوضعإبراهيمأنفيمِريَةَولا؟إبراهيممدةمنسلمِمانمدةوأين

تجديد()،(.وَضغأو،بدأةٍوَضعُهلالخلافوإنما

.85رقمآيةعمرانآلسورة(1)

.79رقمآيةعمرانآلسورة)2(

،177ص4-بالأرضفيوضعمسجدائباب-صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

32.ص2جىالنائي037،صا!مسلم

.163ص3%-الوجبزرالمحرً-عطيةابن)4(
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استشهادهبجانبعطثةابنأننجدوالاستقصاءالبحثولدى3-

وأمج!ي!(اللهرسول)قال:بقولهوالاكتفاءتفسيرهفيالصحيحةبالأحاديث

)كما:بقولهالأحيانبعضفييكتفيأنهنجد،جمهاللهرسولعنرُويَ

بعيد.أوقريبمنإليهيشيرأوالحديثيذكرأندون(،-لمج!قال

آثِئمفَإنَةيكتمْهاومنْالشًهَادةَتكْتموا)ولا:تعالىلقولهتفسيرهفعند

قَلئه!)1(.

الوعيد،منها،قرائنبعدةالوجوبعلى)نهي:عطيًةابنيقول

على:عباسابنوقال،حقضياعالشاهديخافحيثهوالنهيوموضع

تقلولا:قالاستخْبِرَ،حيثماويخبراستشهد،حيثمايشهدأنالشاهد

.ويرعوييرجعلعلهبهاأخبرهبلالأمير،عندبهاأخبر

حالقرينةبحسبعنديوهذا:الحقعبدمحمدأبوالقاضيقال

،الناسوأرذال،الزمنفسادمعلاسيما،والنازلةفيهوالمشهودالشاهد

فيلهاضبرِّحَإنشهادةفرب،الحكامعندالدنياوأعراض،الحيلةونفاق

الحق.بهينطمسباطلًالتخدمسبباًكانتالنفوذموضعغير

كتمانفيالمعصيةعناللاحقالحكمبهتعلققد:معناهي!آثم"و

ابتداءًويكونأنويجوز،بآثمِفاعلوقلبه،إنخبروإعرابه،الشهادة

بدلًاقلبهيكونأنويجوز،إنَخبروالجملةالخبر،مسديسدفاعل""قلبه

الكل.منالبعضبدلعلى

المضغةهووإذ،أفعالهمنالكتمإذ،القلبذكرتعالىاللهوخص

عبلهَأبيابنوقرأ)2(،السلامعليهقالكماالجسديصلحبصلاحهاالتي

.YArرقمآيةالبقرةسورة)1(

=إذامضغةالجسدفيوإنَ"ألاالصحيحالريفالحديثفيجاءماإلىيشير)2(
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أجلمنضعفهثمالتفسير،هوعلى:مكيقال.الباءبنصبقلبهآثمفإنه

()1(.معرفةأنه

الصحيحةالأحاديتمنتفسيرهفيعطيةابنبهاستشهدماوأما4-

الحيُّهوإلَّاإلهَلا)اللهُ:تعالىقولهتفسيرعندفمثالهمصادرهاوذكر

)2(.الأرضِمم!فيوماالسماواتِفيمالةنوئمولاسِنَةتأخذهُلاالقيّومُ

بالمِلك،!أيالأرضفيوماالسماواتفيما:)لهعطيَّةابنيقول

منالجملةفيكانوإن"بما"العبارةوجاءت،وربهالجميعمالكفهو

منعلىووقفتعالىقررثموالموجود،الجملةالمرادحيثمنيعقل

لا،ذلكفيهويأذنأنإلَأ،فيهذلكيتعاطىأوعندهيشفعأنيتعاطى

هو.إلَأإله

هذهأوثاننانعبدماالكفار:قاللمانزلتالآية"هذه:الطَّبريوقال

!الأرضفيوماالسمواتفيما)لهاللهفقال"،زلفىاللهإلىليقربوناإلا

الاَية.

هموهنا،الشَفاعةفييشاءلمنيأذناللهأنالاَيةهذهفيوتقرَّر

عليه،نصفيماالأمرإلىراجعهناوالِإذن،وغيرهموالعلماءالأنبياء

شَفعإنوالتمكينالعلموإلى")3(،تشفَّع"واشفع:لهقيلإذجميهييهكمحمد

أخرجهإ،القلبوهيألاكلهاب-دفسدفسدتوإذاكفهالجسدصلحصلحت-

ص3برو02صاجىلدينهاستبرأمنفضلباب-الأيمانكتابفيالبخاري

.9121ص3!ملم07،

038.ص2بر-الوجيزرالمحرً-عطئةابن1()

.255رقمآيةالبقرةسورة)2(

الخلقبدءكتاب-هريرةأبيعنالبخاريأخرجهطويلحديثمنجزء-الحديث)3(

.163ص4ب!قومهإلىنوحاًأرسلناإنَّا)تعالىقولهباب-

ل!86
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يؤمر.أنقبلوالعلماءالأنبياءمنأحذ

النار،إلىيصللمفيمنيشفعونوالصالحينالعلماءأنيظهروالذي

صالحة.أعماللهولكنوصلأو،المنزلتينبينوهو

:يقولونالمؤمنينأن،الرؤيةبابمنبقيةبابفي،البخاريوفي

معنا")1(.ويعملون،معناويصومون،معنايصفونكانواإخواننا"ربنا

الفحْبَنْطِىءالطفليشفعوكما،أمرةيَقربفيمنشفاعةفهذه

ومعارفهم،قرابتهمفيهوإنماوهذا،الجنةبابعلى(بالأرض)اللَأصقُ

،بذنوباممهممنالعصاةمنالنارفيحصلفيمنيشفعونالأنبياءوأن

الراحمينأرحمشفاعةتبقىثم،الِإيمانبنفسإلا،معرفةولاقربىدون

الأنبياء()2(.شفاعةُتنلهملمالذينبالذنوبالمستغرقينفي

الصحيحةالأحاديثمنعطثةابنموقفلناتبينالأمثلةمنتقدممما

القرآنية.للنصوصتفسيرهفيبهااستشهدالتي

أمور:ثلائةعلىقامفقدالضعيفةالأحاديثمنموقفهوأما

بالإِشارةوالاكتفءذكرهوعدم،الضعيفالحديثعنالِإعراض:الأول

الضعف.علةبياندونضعفهإلى

وبيان،ضعفهإلىالِإشارةمع،الضعيفبالحديثالاستشهاد:الثاني

فيه.الضعفعلة

باب-الخدريسعيدأبيعنالبخاريأخرجهطويلحديثمنجزء-الحديث)1(

.915ص9-!انرؤيابابمنبقية

.276ص2ب-الوجيزرالمحرً-عطيًةابن)2(
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ضعفه.إلىالِإشارةدونبالحديثالاستشهاد:الثالث

س?ءَ
!إن:تعالرقولهعندعطيَةابنيقول-الأولالأمرعلىالمثالاما

للعالمينَ!)اْ(.وهُدىًمُبارَكاًبِببهةَلئذيللناسِوُضعَبيتٍأولَ

فقالأولَ(("إنقولهفِىِالتيالأوليةمعنىفيالففسرون)واختلف

مباركاًوضعبيتأولإنَ:الآيةمعنى،عنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

منوضعهتوضعلمبيوتقبلهكانتوقد،ببكةالذيالبيتهذاوهدىً

.والهدىالبركة

.الأرضدُحيَتتحتهومنتعالىاللهخلقَهبيتأولهوبلقوموقال

وأحاديثأقاصيصهذافيورويت:محمدأبوالقاضيالفقيهقال

ونحو،الأرضودَحْوخلقهبينماتحديدومن،الجنةمنبهآدمنزولمن

.تركتها()2(فلذلكضعافأسانيدهاالمعمور،البيتأنهمنالزجًاجقالما

تفسيرهعندعطيًةابنيقول-الثانيللأمريمثلالذيالثانيالمثالوأماص

كفرَسبيلًاومنْإليهِاستطاعَمنالبيتِحِجُّالناسعلى!ال!وللهِ:تعالىلقوله

صَالعالمينَ!و)3(*عنِغنيّاللهَفإن

منالبعضبدلوهو،الناسمنَبدلٍخَفضِموضعفي:)مَن

والجواب،بالابتداءرفعموضعفيشرطٌهي:وغيرهالكِسائيوقال،الكل

الاَخرالشرطعطفعليهويدل،الحجفعليهاستطاعمنتقديرهمحذوف

كفرَ"."ومَنْقولهفيبعده

.69رقمعمرانآلسورة(1)

.164ص3!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(

.79رفمآيةعمرانآلسورة)3(
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بنعمرفقالهي؟كيفالسبيلمستطيعحالفيالناسواختلف

زاداًملكَالذيحالهيجبيْر:بنوسعيدوعطاءعباسوابنالخطاب

:الخُوزييزيدبنابراهيمطريقمنالحسنعنالطبريوروى.وراحلة

السبيل؟مااللهرسوليا:شجللهفقالالآيةهذهقرأ-ش!ماللهرسولأن

قال:قالأنهطالبأبيبنعليإلىالطبريواسند."والراحلةالزاد:"قال

يهودياًيموتَأنعليهفلايَحبئَفلمْوراحلةًزاداًمَلكَ))منىلمجاللهرسول

.نصرانياً")1(أو

محمدعنالخُوزييزيدبنإبراهيمعنوسفيانالرزاقعبدوروىَ-

مافقالييي!النبيّإلىرجلقام:قالعمرابنعنجعفربنابنعثاد

.")2(والراحلةُالزادُ:"قال؟السبيل

يزيدبنإبراهيملأن،الحديتهذاقوموضعَّف:القاضيقال

إبراهيم،طريقعنمستغنوالحديث،وغيرةمَعينابنُفيهتكلمالخوزي

مشياً()3(.يجبُلاالحبئأنَّإلىيشيرالحديثهذاالبغداديينبعضوقال

اللهُ!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعندعطيَّةابنيقول:الثالثالمثال

!ه!)4(.نوئمولاسِنَةُت!ذةلاالقيوئمالحيهوَإلأَإلهَلا

167،ص3جىالحجتركفيالتغليظفيجاءمابابشنهفيالزمذيأخرجه)1(

السيوطيقال،فقالإسنادهوفيالوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذاوقال

838.صا%وضعفهالترمذيرواهالكبير-الجامعفي

فيماجةوابن،168ص3ب-الحجايجابفيجاءماباب-الزمذيأخرجه)2(

ص2بر-الحجيوجبماباب-صننه

.017ص3بر-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(

.255رقمآيةالبقرة)4(

Whttp://www.al-maktabeh.com



علىموسىعنيحكي!س!هاللهرسولسمعت:قالفريرةأبو)وروى

إليهاللهفأرسل،ثناؤهجلاللهينامهلموسىنفسفيوقعِ:قالالمنبر

يحتفظأنوأمره،قارورةيدكلفي،قارورتينأعطاهثمثلاثافازقَهمَلَكاً

إحداهمافيحبسيستيقظثم،تلتقيانيداهوتكادينامفجعل:قالبهما،

:قالالقارورتانفانكسرتيداهفاصطفقتنومةًنامحتى،الاخرىعن

()1(.والأرضالسمواتتستمسكلم،ينامكانلوأنمثلاً،اللهضرب

أبيعنمروياًعطئةابنساقهالذيالحديثهذافإنالبحثولدى

العلماء.بعضعندمنكرهوبلضعيفحديثهريرة

منهمواحدغيرضغَفه،الحديثهذايصعح"ولا:القرطبيقال

البيهقيُ")2(.

لا،إسرائيليأنهوالأظهر،جداًغريبالحديث"هذا:كثيرابنوقال

-r(")أعلموالله،مرفوع

منكر")4،.الحديث"هذا:الذهبيالحافظوقال

عباسابنبروايةالمنثور()الدرّتفسيرهفيال!يوطيئُالحافظذكرهوقد

)5(.تفسيرهفيالآا!صيوكذا،عليهيعقَبولمإسرائيلبنيعن

.275ص2بر-الوجيزالمحرر-عطئةابن)1(

(Y)373.ص3!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي

(r)456صا-جىالعظيمالقرآنتفسيركثير-ابن.

.276صابر-الاعتدالميزان-الذهبي)4(

.9ص7جى-المعانيروح-الألوصي،327صا!المثور-الدر-السيوطي)5(
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الحديثمن3داستفاقدعطيةابنِبأنالقولنستطيعتقدمومما

لمتفسيرهأنَّغير،تفسيرهفيعامةَسمةًبدتحتى،فائدةأيماالصحيح

هذاعظمةمعيتناسبلاأمروهو،الضعيفةالأحاديثمنتمامأيَخلُ

الأندلسيين.المفسرينشيخباعتباره،العلميةوشهرتهالمفسر

والتابعين:الصحابةبأقوالعطيَّةابنعناية

كانتأحاديثمن!لمجدالنبيِّعناثرفيماكبيرةعطيةَابنعنايةكانت

أقوالمنكثيراًنقلبل،فحسبذلكعلىيقتصرولم،تفسيرهفيعمادَه

القرآنيةالنصوصمعانيبيانفيبهامستعيناً،والتابعينالصحابة

وتوضيحها.

الصحابةمنَالمفسرينبأبرزعطيةابنتفسيرمنأجزاثوتطالعنا

طالب،أبيبنوعليمسعود،بنوعبداللهثَعب،بنكأبيئَ،والتابعين

سعيد:أمثالالتابعينرؤوسوكذلك،ثابتبنوزيد،عباسبنوعبدالله

،عباسابنمولىوعِكرمةجبر،بنومجاهد،النَخْعيوإبراهيمابنجبير،

،البصريوالحسن،العاليةوأبيوالضحَّاك،،رباحأبيبنوعطاء

والسُدًي.

عنايتهخلالهامنابرزُ،عطيةابنتفسيرمنبأمثيةعرضاًوسأقدم

التفسير.هذافيوالتابعينالصحابةعناثربماالفائقة

كانَولكنْنصرانِئاًولايهودِئاًإبراهيمكاذَ،)ما:تعالىقولهعندا-

المُشركِينَ!،)1(.منَكانومامُسلِماًحنِيفاً

الاستقامة،وهو،الحَنَفمنمأخوذ:)الحَنيف:الِإمامالفقيهقال

.67رقمآيةعمرانآلسورة()1
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الاستقامةمنفالحنيف،أحْنَف:الرِجْلللمائلقيلومنه،المَيلُهووقيل

طريقإلىالأديانمعوجعنالمائلمعناهةالميلومن،المستقيم:معناه

بعضهم:قالحتى،الحنيفلفظةعنالمفسرينعبارةواختلفت.الحق

.وغيرهكالحجمنهباجراءالحَنَفعنعبارةوكلها،الحافيالحنيف

نفيلبنعمروبنزيدأناميًةعنعمربنعبداللهعنالطبريُّوأسند

عنفسألهاليهودمنعالماًفلقي،ويتبعهالدين7عنيسألالشامإلىخرج

لنإنك:اليهوديُفقال!،دينكمعلىأكونأناريدُإني:لهوقالدينه

منإلَأأفِرما:زيدقار،اللهغضبمننصيبكتأخذحتىدينناعلىتكون

تدلنيفهل،أستطيعوأناأبداًشيئاًاللهغضبمنأحملولااللهغضب

وماقالحنيفاً،يكوِنأنإلاأعلمهما:قالهذا؟فيهليسدينِعلى

إلايعبدلاوكاننصرانياَ،ولايهودياًيكنلمٍ،ابراهيمدينقال؟الحنيف

اليهوديمقاولةبمثلفقاوله،النصارىمنعالمافلقيعندهمنفخرج،الله

علىاتفقاوقدعندهمنفخرج،اللهلعنةمنبنصيبك:قالالنصرانيأنإلا

علىأنياشهِدكُإنياللهمًوقالاللهإلىيديهرافعاًيزلفَلم،إبراهيمدين

()1(.إبراهيمدين

التَّهلُكَةِإلىبأيديكُمْتُلقواولاالئهِسَبيلفي)وأنفِقُوا:تعالىقوله2-

الفحسنينَ!؟)2(.يُحِتاللّهَإنَّوأحسِنوا

وجمهوروعكرمةوعطاءوالحسنعباسوابناليَمَانبنحذيفة)قال

وتخافوا،اللهسبيلفيالنفقةتتركوابأنبأيديكمتلفوالاالمعنى:الناس

انفق.ماعنديليس:الرجلفيقولالعَيْلة

.18Iص3بر-الوجيزائحرًر-عطئةابن)1(

.591رقمآيةالبقرةسورة)2(
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وعبيدةعازببنالبراءُوقال،التوبةمنتقنطوالاالمعنى:قوموقال

فيفائدةفلاالمعاصىِفيبالغثقد:يقو(طالرجلفيالآية:السلمانيّ

ذلك.بعدفَينهَمِكُالتوبة

كانوقدزاد،بغيرالجهادفيتسافروالاالمعنى:أسلمبنزيدوقال

علىعالةًالكَونِأو،الطريقفيالانقطاعإلىذلكفأذَاهمقومذلكفَعلَ

.الناس

ورُويَ،الطاعاتبامتثالأعمالكمفيمعناه:قيل)وأحسنوا(وقوله

اللهسبيلفيالِإنفاقفيوأحسنواالمعنى:وقيلالصحابةبعضعنذلك

أسلم.بنزيدقالهالصدقاتوفي

()1(.باللهالظنوأحسنواالمعنى:عِكرمةوقال

فلاالحجِّفيهنَّفرضَفمنْمعلُوماثأشهُر!الحَبئ:تعالىوقوله3-

وتزؤَذوا،الفهُيعلَمهُخَيرِمنتَفعلُواومَا،الحجِّفيجِدالَولافسوقولارفثِ

الألبَابِ!)2(.اولِيياواتَّقونِالتَّقوىالزَّادِخَيرَفإنَ

وغيرهمومجاهدومالكوقتادةوالسُذَيخبَيْروابن،عباسابن)قال

.الجماع:الرفث

الِإعرابة:الرفث:وغيرهموعطاءوطاووسعمربنعبداللهوقال

ابنقولوهذا،خاصَّةالن!اءعندالجماعبأمرالِإفحاشوهووالتعريب

:مُحْرموهووأنشد،أيضأعباس

لَمِيسَاننكالطيرُتَصدُقِإنهميساًبِنَايَمشِينَوَهُنَّ

.601ص2%-الوجيزالمحرر-عطيًةابن)1(

.791رقمآيةالبقرةسورة)2(
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النساء.عندكانماالرفتَإنما:فقالمُحْرموأتَترفث:لهفقيل

لا،أمبحضرتهنذلككانالنساءبذكرالِإفحاشالرفث:قوموقال

النساء.تذكرلا:للحاديعمرابنقالوقد

،نهاهفلذلكامرأةتحضرأنيحتملوهذا:محمدأبوالقاضيقال

الحج.توقيرمنيلزمماجهةمنالقوليقوىوإنما

وأنشد:الكلاممنالفَغاالرفث:عبيدةأبووقال

التَكَلُمِورفثِالفَغاعنِكظَمِحجِيجٍأسرابِورُدث

)فَلَامسعودابنوقرأ،البيتفيحجةَولامحمد:أبوالقاضيقال

رُفُوثَ(.

لاكلهاالمعاصي:الفسوقُ:وغيرهموالحسنوعطاءعباسابنوقال

شيء.دونشيءٌبهايختص

الحج،معنىفيالمعاصي:الفسوق:معهوجماعةعمرابنوقال

.وغيرهالصيْدكقتل

الضخَاك:وقال،للأصنامالذبحُ:الفسوق:ومالكزيدابنوقال

الفُسُوقُ!)1(.الاسمُ!الوبِئْسَ:تعالىقولهومنه-بالألقابالتنابُز:الفسووَ

ومنه،السِبَابُ:الفسوقُ:وإبراهيموعطاءومجاهدأيضاًعمرابنوقال

كفر")2(.وقِتَالهفسوقالمُسلمِ))سِبابُجميهالنبيئقول

.11رقمآيةالحجراتسورة()1

تولبابمسلم،91صاجىعملهيحبطأنالمؤمنخوفباب،البخاريأخرجه)2(
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يعقبهثمأولأبالمأثورالتفسيريذكرنجدهفإنناولذابالمأثور.التفسير

أهلَيا)قلوجلعزاللهلقولتفسيرهعندذلكومثال.بالرأيبالتفسير

شيئاَبهِنشركَولاالفهَإلًانعبدَألَأوبينكمبينناسواءٍكلمةٍإلىتعالواالكتاب

بأنَااشهدوافقولواتوئَوافإناللّهِدونمنأربابأبعضاًبعضنايتخذَولا

مسلمونَ!)1(.

تتضمنالتيالألفاظعنعبارةهي""الكلمة)و:عطيَّةابنيقول

هذا،الآيةنعبدَ""ألَّابقولهذلكبعدف!رهماوهيإليها،المدعوالمعاني

كلمة.القصيدةالعربْتسمّيكما

العاليةأبووقالبعد،فسرماهىِالكلمةأنَّعلىالمفسرينوجمهور

اللّه.إلاإلهلاالسواء،"الكلمة

وغيرهما:والربيعقَتادةقال،للكلمةنعت""سواءٍالفقيهالِإمامقال

والربيع.قَتادةفسركما،وبينكمبينناعدلٍكلمةِإلىمعناه

قصد.كلمةمعناه:المفسرينبعضوقال

العدل:والسواء،الأولالمعنىفيقريب"وهذا:الفقيهالِإمامقال

كلها".التقديراتهذهفيبهاوصفمصادروالقصد،

ء
خاصبتفسيرتفسرأنينبغيإنهاسواء:لفظةفيأقولهوالذي

فيهاالناسقجميع،معانٍإلىدعاهمأنهوهو،الموضعهذافيبها،

بعضهميتخذأنالمدعؤينسيرةكانثوقد.وكبيرهمصغيرهم،مستوون

تألفهماإلىالاَيةبهذهفدعاهم،حالاستواءعلىيكونوافلمبعضاًارباباً،

بمنزلة:التأويلهذاعلىفسواء"9،فيهالناسيتفاضللاحقّمنالنفوس

.64رقمآيةعمرانآلسورة(1)
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()1(.الأقوالأولىالمعاصيجصيعوعمومُ:محمدأبوالقاضيقال

:بالرأيالتفسيرمنعطئةابنموقف

المحزَرتفسيرهمقدمةفيبالرأيالتفسيرمنَموقفهعطيًهَابنيحذَدُ

أنهغيرالتفسير،منالنوعلهذامنعهوعدمإباحتهفيويتلخصالوجيز،

التيالعلوموحصولالتفسير،فيالعلماءأقوالنقلوهيبشروطذلكيقيد

الرأيمنَتامةٍوبراءةٍتجريدٍمع،واصولٍونحوِلغةٍمنْالمفسريحتاجها

دليل.غيرمنوالَميلالهوىعلىالقالمالمجرد

بالرأيالتفسيرعنالنهيفيالواردةَالأحاديثعطيةابنويتاؤل

لاوذلك،مجملهوتفسيرالقرآنمغئباتعلىمحموذذلكبأن:ويقول

)2(.وجلعزاللهمنبتوقيفإلالهسبيل

الصالحالسلفمنتحرَّجمنعلىعطئةابنأجابوكذلك

كانالاحجامذلك:إنفقال،بالرأيالتفسيرمن-والتابعينالصحابة-

إنماذلكعنتوقفهمأنأو،وتقدمهمإدراكهممعلأنفسهمواحتياطاًتورعأ

يوافقلاقدالحالةتلكفيتفسيرهمأنمنخوفاً،القرآنمُشكِلفيكان

)3(.تعالىاللهمراد

التطبيقفيمنهجهوأما،بالرأيالتفسيرمنعطيَّةابنموقفهوهذا

والتفسيربالمأثور،التفسير-التفسيرينبينجمعَأنهالملاحظفمن

دائرةعنيخرجلموإنمامستقلًا،بالرأيالتفسيرعندهيكنولم-بالرأي

81.صأجى،فسوقالمسلمسبابالنبيئ-

.122صا!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

.46صا-بالوجيزالمحرر-عطيةابنانظر:)2(

79.صالسابقالمصدرنفس)3(
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وبينه.بينيسواءمالفيشريكيهذا

دعوتلوأنك"،"بعدلاللفظةتفسيروبينالتفسيرهذابينوالفرق

ال!واء،إلىدعوتهقدلكنت،عُنقَهتضربَأويُسلمَأنإلىعندكأسيراً

اى:تعاقولهفي"سواء"لفظةجاءتالحدهذاوعلى،العدلهوالذي

إلىأسيركدعوتولو،التأويلاتبعضعلىا(سواءٍ!)علىإليهم!فانبذْ

السواء،إلىدعوتهقدلكنت،عيشكفيلكمقاسماًخراًفيكونيؤمنأن

معنىفيهاتأويلكلعلىواللفظة،فسرتهماعلىالحالاستواءهوالذي

استواءقصدمعنىاللفظةفييكونأنلمتقدمأرلمولكني،العدل

للصوابالموفقوالله،تألفهالنفوسلأن،حسنعنديوهو،الحال

()2(.برحمته

التيالاحتمالاتيذكرتفشرهمنآخرموضعفيعطثةابننجدثم

التابعينأوالصحابةمنإلمفسرينأقوالفيذكر،عليهاالآياتحملُيمكن

بأنيشيروكأنه،ترجيحغيرمن-الاخمالاتهذهببيانيعقبهاثمأولاً

قولهتفسيرعندفنراه،الآيةمعنِىفيعندهواردةالاحتمالاتهذهجميع

أحدٌيؤتىأنالفهِهدىالهدىإنَقلدينكمتبعَلمنالأتؤمنوا!ولا:تعالى

ربّكم!)3(.عنديُحاخوكمأوأُوتيتممامثلَ

الكتابأهلمنالطائفةهذهعنتعالىالله)وذكرَ:الإمامالفقيهقال

نأالتأويلأهلبينخلافولا"دينكمتبعلمنإلَأتؤمنوا"ولاقالواأنَهم

الطائفة.كلاممنهوالقولهذا

.58رتمآيةالأنفالسورة(1)

(Y)411ص3!-الوجيزالمحرر-عطثةابن.
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وأاوتيتممثلماأحديؤتى:)أنتعالىقولهفيالناسواختلف

حولمنكفُهالكلام:التأويلأهلمنوغيرهمجاهديحاجُوكم!فقال

بين!اعتراضاللههدىالهدىإنَ)قل:تعالىوقوله،لأتباعهمالطائفة

الكلامين.

:معانٍيحتملالتأويلهذاعلىوالكلام:القاضيقال3

بمثلجاءلمنإلَأوتؤمنواصحيحاًتصديقاًتصدقواولاأحدها:

اوتيتممامثلوالكرامةالنبوةمنأحذيملىأنحذراًأومخافةأوكراهةدينكمِ

وهذا،عليهتستمروالمإذاربكمعندإياهمبتصديقكميحاخوكمأنوحذراَ

محمدنبغبصحةالمعرفةمعوالكفرالحسدثمرةُالمعنىهذاعلىالقول

لمج!تَ.

.الكلاملدلالة"لا"فحذفت،يؤتىلاأنالتقدير،يكونأنويحتمل

أحديؤتىبأنتؤمنواولاتصدقواولا،معناهيكونأنالكلامويحتمل

يؤتاهلاذلكف!ن،لهوعاضداًبمثلهوجاءدينكمتبعلمنإلا،اوتيتممامثل

لاأنا:تقولكما،يحاجوكمأن:بمعنىربكمعنديحاخوكمأو،غيركم

التكذيبثمرةالمعنىهذاعلىالقولوهذا،حقيتقضينيِأوأتركُك

إسرائيل.بنيفيإلاتكونلاالنبوةَأنمنهماجمتقاداَرىسَم!بمحمد

ذإ،بنبوتهوتقروابمحمدتؤمنواولا0:معنايكونأنالكلامويحتمل

إ)1(.منكمهمالذينلليهودإلاصحتهاعلمتمقد

فيالألفاظمعانيعلىالواردةالاحتمالاتيذكرعطيًةابنكانوكما

إلىوإرجاعها،الأقوالبينالتوفيقإلىيعمذكانفإنه،الكريمةالآيات

.125صر3جى-الوجيزالمحرر-عطئةابن(1)
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قبيلمنالاختلافهذاأنأوبينها،خلافلاأنهمظهرأواحد،معنىً

الحكمةَ)يؤتي:تعالىقولهعندفيقولالتَضاد،اختلافلاالتنوُعاضخملاف

اولواإلايذَكرُوماكثيراً،خيراًاوتيَفقدالحكمةَيؤتَومنيشاءُمن

.!و)1(الألباب

السُدِّي:فقال،الموضعهذافيالحكمةفيالناس)واختلف

ونسخهفقهَهبالقرآنالمعرفةهي:عباسابنوقال،النبوة:الحكمة

وقاله،القرآنفيالفقهالحكمة:قَتادةوقال،وعربيتهومتشابههومحكمه

زيدوأبوهزيدابنوقال،والفعلالقولفيالِإصابة:الحكمة:أيضاًمجاهد

المعرفة:الحكمة:مالكوقال،الدينفيالعقل:الحكمة:أسلمابن

الحكمة::قالأنهالقاسمابنُعنهورَوى،لهوالاتباعفيهوالفقهبالدين

فيوالفقهاللهطاعة:الحكمة:ايضاًوقال،لهوالاتباعاللهأمرفيالتفكر

!سَم!ه:النبيقولومنه،الخشية:الحكمة:الربيعوقال،بهوالعملالدين

وقاله،الفهم:الحكمة:إبراهيموقال،"تعالىاللهخشيةُءٍشيكل"رأس

الورعُ.:الحكمة:الحسنوقال،أسلمبنزيد

.،البعضبعضهامنقريب-السُذَيقولعداما-كلهاالأقوالوهذه

وكتاب،قولأوعملفيالاتفاقوهو،الِإحكاممنمصدرالحكمةلأن

التيالحكمةمنفهوجزءذكرماوكل،حكمة:نبيهوسنة،حكمة:الله

()2(.الجنسهي

واحدمعنىإلىويرجعهاالأقوالبينيوفقعطيَّةابنوجدناأنناوكما

برأيالمفسرينأقوالمنيخرجكذلكنجدهفإننا-فيهاالتضادنفيمع

.926رقمآيةالبقرةسورة)1(

.ryiص2بر-الوجيزرالمحرً-عطيًةابن)2(
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لرئكِاقنُتيمريمُ)يا:تعالىاللهلقولتفسيرهفعند-مستقلجديد

!)1،.الراكعينمعَواركعيواسجدي

والحسن،قتادةقاله،وأطيعياعبديمعناه:)واقنتي:عطيةابنيقول

بمعنىفهوالقرآنفيقُنوتٍ))كل:!هالنبيعنالخدريّسعيدأبوورَوى

هووهذا،الصلاةفيالقيامأطيليمعناهيكونأنويحتمل".اللهطاعة

قال!وبهواركعي!واسجديلقولهالمعنىفيالمناسبوهوالجمهور،قول

قامتبهذاخوطبتلماأنهامجاهدورَوى،والربيعجريجوابنمجاهد

والقيحالذَمسالحتيقامتأنها،الأوزاعيورَوى،قدماهاورِمتحتى

لسكونهاجماداًتظنها،رأسهاعلىتنزلكانتالطيرأنورُوي،قدميهامن

لربك.أخلصيمعناهبيجبير:سعيدوقال،قيامهاطولفي

كان:قومفقال،الركوععلىالسجودقذَملم؟المتأولونواختلف

المعنىوإنما،رُتبةًتعطىلاالواوقوموقال،وغيرهزكرياشرعفيذلك

قولنامنإشكالًاأكثرالاَيةوهذه،الركوعتقديمعلموقد،وهذاهذاافعلي

قدالآيةوهذه،معلومةرتبةلهليسوعمروزيدقياملأنَّوعمرو،زيدقام

ذلك.بعكسالواوجاءتفكيف،الركوعبعدالسجودأنعلم

معالممنومعلمينبفصلينأمرتمريمأنَ:ذلكفيعنديفالقول

أركانفيلشرفهمابالذكرو%صًاوالسجود،القيامطولوهيالصلاة

يختصانوهذان،تعالىاللهمنالسجودوقتفييقربالعبدوإذ،الصلاة

قيامك.أطِللهيقالفليسإماموراءيصليفمنوإلَّا،مفردةًبصلاتها

معلها:)واركعيفقيلالجماعهَفيبالصلاةذلكبعدأُمرتثم

يردولم،لفظيتكررلئلأ،الصلاةمَعالممنمَعلماًفنا!وقصَدالراكعين

.43رقمآيةعمرانآلسورة،)1
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(0)1(أعلمواللهواحدةركعةفىِمنتظمهوالذي،والركوعالسجودبالآية

تفسيرهفيعطيَّةابنعنوردمماوالرأيبالمأثورالتفسيرمنأمثلةهذه

كانتبلتفسيرهفياعتمدهاالتيالراسعةالقرآنيةثقافتهخلالهامنبرزت

النصوصمعانيعلىالوقوفمنقصدهماإلىالوصولفيلهأساساً

هذافيدقيقةعلميةاسسوفقومراميها،مقاصدهاوتحقيقالقرآنية

.المجال

84.ص3!-الوجيزرالمحرً-عطيةابن)1(
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القرطبي

أصلاًجعلهحيثبالغاً،اهتماماًبالمأثوربالتفسيرالقرطبيئُاهتمًلقد

التفسير.فيمنهجهعليهقام

سبيلا!لمحىتجلَّىفقدِآفيانيق!هـباتفِببييير!فيموقفهأما

وأغرإض!هاعل!مدلولاِتهاِقوفواالكفاخدضصنمةاافلألفاظلِإدراك

ويتحققالأمربهيستبينمامنهانختاركثيرةذلكعلىوالأمثلة

المقصود.

:الأولالمثال

.!هو)1(للمُتمَينَهُدىًفيهِريبَلاالكتابُ!ذلكَ:تعالىقولهتفسيرعند

هذا،موضغموضوغ،القرآنإلىإشارةاسم)ذلك:القرطبيُيقول

وعِكرمةعبيدةأبيقولوهذا،فيهريبلاالكتابهذاألم:تلخيصه

!)2(.إبراهيمَآتيناهَاحُجًتنا!ووتلكَ:لَعالىقولهومنهوغيرهما

هذه()،(.أيبالحقً!هو)3(،علمِكَنتلوهااللّهآيات)تلكَ:وقوله

القرآنالفاظمنلفظمعنىعلىاستدلقدالقرطبيّنلاحظوهنا

.أخرىآيةفيوردبمعنىالكريم

.2رقمآيةالبقرةسورة)1(

.3Aرقمآيةالأنعامسوبىة)2(

.252رتمآيةالبقرةسورة)ص!(

.157صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئُ)4(
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الثاني:المثال

تألمونَتكونواإنالقومابتغاءِفيتهنوا)ولا:تعالىقولهتفسيرعند

يرجونَ؟!)1،.لَامااللهِمنوترجونَتألمونَكمايألمونَفإنَفم

تتألمونتأ(!ون!أيتكونوا:)إنالخامسة)المسألة:القرطبيئُيقول

وهي،مزيًةولكم،يصيبهممماأيضاًيتألمونفهمالجراحمنأصابكممما

يرجولاباللهيؤمنلامنأنَوذلك،يرجونهلاوهماللهثوابترجونأنكُم

قرحٌالقومَمشَفقدقرخيمسسكم)إنْ،الآيةهذهونظيرشيئاً،اللهمن

مِثلُه!)2(،

هناالرجاءقيلثم:فقالالخوفبمعنىالرجاءطبيُّالقرٍف!رثم

خوفيخلومنفلابحصولهقاطعفهوغيرشيئاًرجامنلأن،الخوفبمعنى

معإلًاالخوفبمعنىالرجاءيطلقلا:والزخاجالفرًاءوقاليرجو،مافوتِ

للهتخافونلاأيوقاراًم!)3،،لفَهترخونلالكُم)ما:تعالىكقولهالنفي

()5(.يخافونلاأي!)4(،اللهِأيًاميرجُونلا)للذينَ:تعالىوقوله،عظمة

الثالث:المثال

عدؤلكُمإنَّهُالشيطانِخُطُواتِتتَّبعوا!ولاَ:تعالىقولهتفسيرعند

)6(بهؤصمُبين

.401رقمآيةالنساءسورة)1(

.014رقمآيةعمرانآلسورة)2(

.3iرقمآيةنوخسورة)3(

.41رقمآيةالجاثيةسورة)4(

374.ص5جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)5(

Iرقمآيةالبقرةسورة)6(/ A.ا
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الحذروجوبمقتضاهشرعياًحُكماًالآيةهذهتفسيرهعندالقرطبيُّذكر

فيالوقوعذلكمؤدَّىلأنَ،ومغرياتهمسالكهعنوالابتعاد،الشيطانمن

واستشهد،العاقبةوسوءالعذابمنعليهيترتبوما،والآثامالمعاصي

.اخرىآياتمنوردبماذلكعلى

مبين!عدولكم:)إنهتعالى)قوله:الرابعهَالمسألةفيِالقرَطبيُّيقول

علىفالواجب،وصدقحقوخبرهعدو،الشيطانبأنتعالىاللهأخبر

غليهآدمزمنمنعداوتهأبانقدالذيالعدوهذامنحذرهيأخذأنالعاقل

تعالىاللهأمروقد،آدمبنيأحوالإفسادفيوعمرهنفسهوبذل،السلام

عدولكمإنَّهالشيطانِخُطواتِتتَبعوا)ولاَ:قائلمنجلًفقالمنهبالحذر

مُبين!و.

)إنَّما:وقالبالفحشاء!)1(،ويأمركُمالفقرَيعدكُم)الشيطان:وقال

:وقالتعلمونَ!)2(،مالَاالفهعلىتَقوئواوِأنوالفحشاءبالسوءيأمركُم

الشيطانُيريذ)إنَما:وقالبعيداً!كا)3(،ضَلالًايُضفَهمأنْالشيطانُ)ويريذ

انلّه"ذكرعنويصُدكُموالميسرِالخمرفيوالبغضاءَالعداوةَبينكميُوقعَأن

يدعوإنَماعَدواًفاتخذوهُعدولكمالث!يطانَإنَ!اله:وقال!د)4(،الصلاةِوعن

)5(،.ال!عيرلمأصحابِمنليكونُواحِزبهُ

بالأمثلةوضًحناهبالقرآنالقرآنتفسيرمنالقرطبئيَموقفهوهذا

.268رقمآيةالبقرةسورة)1(

.916آيةالبقرةصررة)2(

.06رقمآيةالنساءسورة)3(

.19رقمآيةالمائدةسررة()!ا

.902ص2جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي6،آيةفاطرسورة)5(
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.تفسيرهواقعمنوالنماذج

مننجدهفإنناالشريفبالحديثالكريمالقرآنبتفسيريتعلقماأما

الفائقةوعنايتهاهتمامهمدىعلىدئت،متعددةمواقفيقفتفسيرهخلال

رضوانوانتابعينالصحابةعناثروما!حًممالنبيأقوالمنبالمأثوربالتفسير

أجمعين.عليهمالله

المفسرينمنسبقهمقطريقيتَّبعوجدتُهفقدوالبحثالمطالعةولدى

ذلكفييفيضأنَهغيربالمأثور،التفسيرفي-عطيَّةكابن-الأندلسيين

الاستشهادفيالأندلسيينالمفسرينمنسبقهعمنينفردأنًهكماولُسهب

لا-أةَلهغلىَ،ودرتجته،واتهjj،مصنفاتهمنمص!درهبذكروذلكِ،بالحدي!ث

مكتفيَ!،ذلكمنًمجرداا/لحديثيسوقأحيانانرآهبلدائماً،بذلكيلتزم

ءظ.كذا.-.قالأنَه!شًحيهالنبيعنرُويَكماأوالسلامعليهقالكمابقوله

أنَهأو،درجتهعلىيقفلمالذيبالحديثذلكيفعلأنَها!وأغلب

المفسرين.منغيرهعنبنقلهاكتفى

أمثلةعرضخلالمنببيانهاسأقومبالمأثورالتفسيرمنمواقفهوأما

المقصود.بهاأوضحتفسيرهمن

الحديثمن!سيهالنبيّعناثربماتفسيرهفييستشهدالقرطبيئُكان

تعقيبغيرمنالاَياتوتوضيحالألفاظمعانيبيانفيذلكعلىمقتصراً

المفسرين.لأقوالعرضٍأواجتهادأو

المؤمنينَ)منَ:تعالىاللهلقولتفسيرهفيالموقفهذاويتضح

ينتظِرومَامنومنهُمنحبهُقضىمنْفمنفمعليهِاللّهواماصدَقوارجالٌ

.تبديلًا!؟)1(لوابدً

.23رقمآيةالأحزابسورة()1
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اللهعاهدواماصدقوارجال:!منالمؤمنينتعالى)قوله:الق!!طبيُّقال

بنأنَسُعمّيقاالقافيجم!-أنس!الحخاو!دكورمي!ييعرهـإلتيرمذي!،رعليه

أول:فقالعليهفكبُرَ!يخرالرسولمعبدراًيشهدولم،باسمهسُمِّيتُالنضر

معمشهداًاللهأرانيَلئنواللهأما،عنهغبثلمجيهاللهرسوذشهدهمشهد

غيرها،يقولأنفهاب:قال،أصنعمااللهُلَيرينًبعدفيما-كحماللهرسول

مالكبنسعدُفاستقبله،القابلالعاممنأحديوم!ييهاللهرسرلمعفشهدَ

فقاتلاحد،دونأجدها،الجنةلريحواهاًقالأين؟عمروأبايا:فقال

ورمية،وطعنةضربةبينماوثمَانونبضغجسدهفيفوجدَ،قتلحتى

هذهونزلت،ببنانهإلاأخيعرفتفماالنضر:بنتالربيععمتيفقالت

حسنحديثوقالالترمذيلفظ!عليهاللهعَاهدواماصَدقوارِجاذ!الهالاَية

.)1(صحيح

عاهدواماصدقوا:!رجالتعالىقوِلهفيعنهااللهرضيعائشةوقالت

اصيبتحتى!لمجماللهرسولمعثَبتاللهعُبيدِبنطلحة!منهمعليهالله

"()2(.الجنةطلحة"أوجب:النبيئُفقال،يَده

علىنختِمُاليومَاليه:تعالىلقولهتفسيرهالموقفهذايمثلومما

يَكسِبون!)3(.كانوابماأرخلهمْوتشهدُأيديهِمْوتُكلمُنَاأفواهِهِمْ

)في:فقال-سًبدالنبيئَعناثرَبماالكريمةالاَيةهذهالقرطبيُف!رلقد

بشرحملم،23ص2جى-احدغزوةباب-المغازيكتاب-البخاريأخرجه)1(

2.ص4!-النووي V,وقالالأحزابسورةتفسيرباب-سننهفيوالترمذي

348.صه!صحيححسن

.158ص14جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(

65.رقمآيةيسسورة(3)
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-شراتلهرسولعندكنَا:قالمالكبنأنسعنمسلمصحيح

من:قال،أعلمورسولهاللهقلنا؟أضحكمِمًتدرونهل:فقال،فضحك

بلى،:يقول:قال؟الظلممنتجرنيألمْيارب:يقولربهالعبدفخاطبةِ

بنفسككفى:فيقولقال،منِّيشاهداًإلانفسيعلىاجيزلافإني:فيقول

فِيهِ،علىفيختمُ:قالشهوداً،الكاتبينوبالكرامشهيداً،عليكاليوم

الكلاموبينبينهيخلِّيثم:قال،بأعمالهفتنطقُقال،انطقيلأركانهفيقال

هذاأنالقرطبيّيبينثم.اناضلكنثفَعَنكنَوسحقاًلكنًبعداً:فيقول

"ثموفيههريرةأبيحديثمنصحيحهفيمسلئمالِإمامأخرجهالحديث

يشهدالذيذامننفسهفيويتفكر،عليكشاهداًنبعثالاَنلهيقال

فخذهفتنطق،انجطقيوعظامهولحمهلفخذهويقال،فِيهعلىفيختم؟عليئَ

الذيوذلك،المنافقوذلك،نفسهمنليُعذرَوذلك،بعملهوعظامهُولحمة

"()1(.عليهاللهيسخط

دون-يخ!هالنبيِّأقوالمنالمأثورتفسيرهفيالقرطبيُّاستعرضوكما

بذكرعليهمعقِّباَالشريفبالحديثيستشهدأحياناًنجدهفإنناءٍبشيتعقيب

الحديث.عليهاانطوىفوائد

أعلمُواللةأنثىوضَعْتُهَاإنَيرتقالتوضعتها)فلمَّا:تعالىيقول

بكَأعيذُهاوإنَيمريمَسمَّيتها9وإنِّيكالأنثىالذَكرُوليسوضعتْبما

الرجيمِ!)2(.الشَّيطانِمنوذُرئتَها

مريم!سَفَيتُها)وإنًي:تعالىقوله:الثامنةُ)المسألةُ:القرطبيئُيقول

الزهدكتابصحيحهفيمسلمأخرجه،48صها-!القرآنأحكام-القرطبيئ)1(

.0228ص!ا!والرقائق

36.رقمآيةعمرانآلسورة)2(
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قدالذريةأنعلىيدلوهذا""عيسىوذريتها،لغتهمفيالربخادميعني

خاصة.الولدعلىتقع

من""ما:جميهاللهرسول:قالَ:قالهريرةَأبيعنمسلمصحيحِوفي

مريمابنَإلا،نَخسِهمغصارخاًفيستهلُّ،الشيطانُنخسَهُإلَأيولدُمولوبِ

منوذيىيتهابكاعيذها)وإنيشئتمإناقرؤواهريرةأبوقالثموأمَّه"

!)1(.الرجيمالشيطان

الشيطانفإن،مريمدعاءاستجابتعالىاللهأنالحديثهذافأفاد

حجاباً،بينهماجعل،وامهعيسىغيريولدحينآدمولدجميعينخس

شيء.منهلهماينفذولمالحجابالطعنةفأصابت

منهيلزمولا،بهماالخصوصيةبطلتكذلكيكنلموإنعلماؤناقاللأ\/1ص

الشًيطانلَعرضفكمفاسد،ظنذلكفإن،وإغوائهالممسوسإخلال

يرومهممااللهفعصمهمذلكومع،والِإغواءالفسادبأنواعوالأولياءللأنبياء

معهذا؟)2،سُلطانٌعَليهمْلَكَليسَعِبادي)إنَتعالىقالكماالثميطان

اللهرسولقالكماالشَيطانمنقرينُهبهوكلقدآدمبنيمنواحدكلأنً

لهماملازمتهمنيعصمافلمنخسهمنعُصماوإنوابنهافمريملمجر،

()3(.ومقارنته

فكذالمجيهالرسولعنأثربماتفسيرهفيالقرطبيُّاسشهدوكما

عنوردماذلكإلىمضافاً،والتابعينالصحابةأقوالمناثربمااستشهد

الِإمام1838ص4بر-مريمبنعيسىفضائلباب-صحيحهفيمسلمأخرجه()1

.233ص2جىمسندهفيأحمد

.42رقمآيةالحجرسورة)2(

(r)68ص3جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ.
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ويخالفجمحيهّالنبيّعناثرمايرخحالقرطبيئنجدالحالةهذهوفي-لجتمالنبيً

.غيره

فيهالتابوتُيأتيكمُأنمُلكهِآيةَإنَنبيهملهمْ)وقالَ:تعالىقولهففي

إنًالملائكةُتحملهُهارونَوآلًموسىآلُتركَمماوبقيةربِّكمْمنسكينة

مؤمنينَ()1(.كنتمْإنلكملايةًذلكَفي

فيالناس!إختلفوبقيهربكممنسكينة:)فيه)قوله:القرطبيُيقول

والالمأنينةوالوَقارالس!!نمنمأخوذةفعيلة:فالسكينةوالبقيةالسكينة

أمرمنفيهاختلفتمفيماقلوبكمسكونسببهو!أيسكينة:!فيهفقوله

بهسكنماعليهأنزلَأيعليهِلَأ)2(،سكينتَهُاللهُ)فأنزلَ،ونظيرهطالوت

سكنواكانوافأينما،قلوبهمسكونشبَكانالتابوتأنأرادوقيل،قلبُه

.الحربفيمعهمكانإذالتابوتمنيفرَواولمإليه

اختلفواإذافكانوا،تتكلماللهمنروخالسكينة:منبهبنوهبُوقال

لهم،الظفركانالحربفيصاحتوإذا،يريدونماببياننطقتأمرفي

ورُويَ،الِإنسانكوجهوجهلهاهفافةريحهي:طالبأبيبنعليوقال

.رأسانلهاهجوجريحهي:قالأنَّهعنه

فإذا،شعاعولعينيه،وذَنَبجناحانلهكالضهرحيوان:مجاهدوقال

.انهزمالجيشإلىنظر

قلوبفيهيغسلكان،الجنةمنذهبمنطست:عباسابنوقال

.ال!دِّيوقالهالأنبياء

.248رقمآيةالبقرةسورة()1

!ا..رقمآيةالتوبةسورة)2(
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الكهف،سورةيقرأرجلكان:قالعنِاليَرَاءمسلمصحيحوفيقلت

وجعلوتدنو،تدورفجعلت،سحابةفَتغشَته،بحبلينمربوطفرسوعنده

السكينة"تلك:فقالذلكلهفذكرولمجدالنبيَّأتىأصبحفلمامنهايَنفرُفرسُه

بينماالحُضيربناسَيدأنًالخُدرفَيسعيدأبيحديتَوفي"،للقرآنتنزلت

الملائكةتلكلمجييهاللهرسولفقال)9(،الحديث...مِرلَدهِفييقرأليلةًهو

)2(.منهمتستترماالناسيراهالأصبحتقرأتولو،لكتستمعكانت

الملائكة،نزولوعن،مرةمرةالسكينةنزولعن:يخم!اللهرسولفأخبر

الملائكة.معأبدأتنزلوأنها،الطُفَةتلكفيكانتالسكينهًأنعلىفدذَ

يصِيئُلالأنهروحلهشيءأوروحالسكينةإنلِمَن-قالحجَّةهذاوفي

()3(.يعقللمنإلَأالقرآناستماع

عِليها،يعقبولاوالتابعينالصحابةأقوالالقرطبيُّيستعرضوقد

عليها.وموافقتهالأقواللهذهقبولهعنيعربالحالةهذهوفي

همْوإنأمانيًإلَأالكتابَيعلمونَلاافيونَ!ومنهمْ:تعالىقوله!ففيِ

.مهو)4(يَظنُّونإلَأ

"أمنوية"واضلها،التلاوةوهيامنيّةجمع)والأمانيُّ:القرطبيُّيقول

مسلم،232ص6!-الكهفسورةفضلباب-البخارياخرجه:الحديث)1(

ص4!مسندهفيأحمد،I11ص5بسننهفيالزمذي8،54صا!

.892

6!القرآنقراءةعندوالملائكةالسكينةنزولباب-البخاريأخرجه:الحديث)2(

02.صاباليوطني-المنثورالدر548،صأجىمسلم234ص

.47yص3ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(

78.رقمآيةالبقرةسورة)4(
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الياء،أجلمنالنونفانكسرتالياءفيالواوفادغمتافعولةوزنعلى

امنيتهِ!)1(فيالشيطانُألقَىتمنَّىإذا)إلَأ:تعالىقولهومنهاميةفصارت

تلاوته.فيالشيطانألقىتلاإذاأي

مالك:بنكعبوقال

المَقَادِرحِمامَلاقَىوآخِرَهليلةٍأولَاللهكتابَتمنَّى

تمنيتما:عنهاللهرضيعثمانقولومنه،أيضاًالأكاذيبوالأمانيّ

:يحدِّثوهودأبلابنٍالعرببعضوقِول.كذبتما:أي،أسلَمْتُمنذ

ابنف!رالمعنىوبهذا،افتعلته:أقي؟تمنيتهشيءأمرويتهشيءأهذا

الاَية.في()أمانيومجاهدعباس

يا(أمانيِّ)إلّاقَتادةقال،ويشتهيهالِإنسانيتمناهماأيضاً()والأماني

لهمَنىيقالالتقدير()الأمانيوقيل،لهمليسمااللهعلىيتمنونأنهم

وأنشد:بحرابنوحكاهالجوهريقالهقدر،أي

حَرَمفيأمسَيتَوإنتأمننَلاَ

المَانِيلَكَيَمنيماًتُلَاقيحَتَى

)2(.لكالمقذر(يقدرأي

كماالموافقةقصدقدفلعلهالاَراءهذهعلىالقرطبيئيعقَبولم

.ذكرت

غيرمنْوالتابعينالصحابةأقواليستعرضالقرطبيئَنجدكُنَاوإذا

.52رقمآيةالحجسورة)1(

.6ص2بر-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(
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ويرجعهاأقوالهميوجهتفسيرهمنآخرموضعفينجدهفإنناتوجيهأوتعقيب

ذلك.فيآراؤهماختلفتإذاوبخاصةواحدٍمعنىًإلى

الأرضمنَدائةًلهُمْأخرَجنَاعليهمالقولُوقعَمال!وإذا:تعالىقولهففي

مهـ)اَ(.يُوقِنونَلابآياتِنَاكانُواالنًاسَأنَتُكلِّمهمْ

فقيل)الدابًة(وفي(القول)وقع:معنىفي)واختلف:القرطبيُيقول

يأمجاهدوقال،قتادةقاله،عليهمالغضبوجبعليهمالقولوقعمعنى

رضيالخدرقُيوأبوسعيدٍعمرابنوقال،يؤمنونلابأنَهمعليهمالقولحق

السخطوجبالمنكرعنوينهوابالمعروفيأمروالمإذاعنهما:الله

العلموذهابالعلماء،بموتيكونالقولوقع:مسعودابنوقال،عليهم

هذهقال،ئرفعأنقبلالقرآنتلاوةأكثرُواعبداللهقال.القرآنورفع

ليلًاعليهميسريقال،الرجالصدورفيفكيفترفعِالمصاحف

الجاهليةقولفيويقعون،اللهإلّاإلهلاوينسونقفراَ،منهفيصبحون

.القوليقعحينوذلكوأشعارهم

وينسى،يُرفعأنقبلمن،البيتهذازيارةمنأكثروامسعودابنوقال

الرحمنعبدأباياقالوا،يرفعأنقبلالقرآنتلاوةوأكثرولى،مكانهالناسُ

فيصبحون:قال؟الرجالصدورفيبمافكيفترفعالمصاحفهذه

وأحاديثالجاهليةشعرإلىفيرجعونقولاً،ونقولبكلامنتكلمكنافيقولون

.القوليقعحينوذلك،الجاهلية

لَأملأنًمِنَيالقَوذحَقً)ولكِنْتعالىاللهقولهو)القول(وقيل

حدٍإلىصاروافإذاهؤلاء،علىالعقابوجوبالقولفوقوع!3)2(،جهنَمَ

82.رقمآيةالنملسورة()1

.13رقمآيةالسجدةسورة)2(
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القيامة.تقومزفحيثمؤمنولدٌلهميُولدولا،توبتهمتُقبللا

وقعإذاْ!هاللهقولعنالعاليةأباسألتُ:سيرينبنتحَفصَةوقالت

إلىاللهأوصى!فقالتكلمهمالأرضمندابةلهمأخرجناعلي!القول

غطاءوجهيعلىكانوكأنما،آمنقدمنإلَّاقومكمنيؤمنلنأنهنوح

فكشف.

ومؤخرون،مُمتحنونالنَاسلأنَّالجوابحسنمنوهذاالنّخَاسقال

فلهذا،ويتوبسيؤمنأنهاللهعلمقدومن،صالحينمؤمنبنفيهملأن

كقومفصاروا،عليهمالقولوجبهذازالفإذا،الجزيةبأخذوامرناامهلوا

آمَنَمه!)1(.قدْمنْإلاقومكَمنْيُؤمنَلنْ)إنَهاللهقالحيننوح

والدليل،واحدجمعنىإلىترجعالتأملعندالأقوالهذهوجمجع:قلت

.يُوقِنون!)2((لابآياتِنَاكانواالناسَأن)الآيةآخرعليه

النزولسببفيالشريفالحديثمنوالمأثورالقرطبيّموقفوأما

تعالى:اللهلقولتفسيرهعنديقولفهوتفسيرهفيبذلكاستشهدفقد

سنابلَسبعَأنبتتْحئةٍكمثلِاللّهِسَبيلفيأموالَفمْيُنفقونَالًذينَم!مثل

عليثم!ه!)3(.واسِغوَاللهُيشَاءُلِمنْيُضاعِفُوَاللهُحَبةٍمائةُسُنبلَةٍكُلَفي

عوفبنالرحمنوِعبدعفانبنعثمانفينزلتالآيةهذهأنزويَ

الصدقةعلىالناسحثَلضَاجم!هاللهرسولأنوذلكعنهما،اللهرضي

،آلافبأربعةعوفبنالرحمنعبدجاءه،تبوكغزوةإلىالخروجأراد

I.3رقمآيةهودسورة(1)

.234ص13جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطيئ)2(

.261رقمآيةالبقرةسورة)3(
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أربعةولعياليلنفسيفأمسكت،آلافثمانيةليكانت،اللهرسوليافقال

فيمالكاللهباركعهاللهرسولفقال،لربيأقرضتهاآلافوأربعةآلاف

جهازلامنجهازعليئَاللهرسولياعثمانوقال،أعطيتوفيماأمسكتَ

()1(.الآيةفنزلتله

فقد،النزولبسببتتَّصلُالتيوالتابعينالصحابةبأقواليتعلقماأما

ائَتيقولَاللّةسمعَ)قدْ:تعالىقولهفعندتفسيرهفيكذلكاعتمدها

سَميغاللّهَإنَتحاوُرَكمايسمَعُواللّهُاللّهِإلىوتشتَكِيزوجهَافيتُجادلُكَ

بَصير!)2(.

اللهرضيعائثة)قالتنزولهاسبب:الاولىالمسألةالقرطبيئُيقول

ثعلبهَبنتخولةكلاملأسمغإني،شيءٍكلسَمعهُوسعَالذيتباركعنها

:تقولوهي-ج!اللهرسولإلىزوجهاتشتكيوهي،بعضهعليَّويخفى

وَلدي،وانقطعكَبرسثيإذاحتى،بطنيلهونثرتُشبابيأكلَاللهرسوليا

الآيةبهذهجبريلنزلحتى.برحتفماإليكأشكوإنّياللهئَم،مِنِّيظاهَرَ

!()3(.اللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتيقولاللهسمع!قد

فيوالتابعينالصحابةأقوالبينالتأليفيحاولالقرطبيئَنجدثم

عنديقول،ذلكفيوتباينهاآرائهماختلافيلحظحينماالنزولأسباب

نأويُحبُّونَأتَوابمايَفرحُونَالّذينَتحسبَنَ!ال!لا:تعالىاللهلقولتفسيره

303.ص3!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي1ّ()

.أرقمآيةالمجادلةسورة)2(

ماجةابتأخرجه:الحديث،027ص17!-القرآنلاحكامالجامع-القرطبيئ)3(

وقال481ص2!مستدركهفيوالحاكم666،صا!الظهاربابسننهفي

الاسناد.صحيح
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عذَاثولهُمْالعذأبمنَبمفازَةٍتحسبنًهُمْفلايَفعلُوالمْبمايُحمذوا

ألِيئم\)1،.

المنافقينمنرجالًاأنالخدريسعيدأبيعنالصحيحينفي)ثبت

عنه،تخفَفواالغزوإلى-لمج!النبيُّخرجإذاكان-يخ!ر،اللهرسولعهدفي

اعتذرواوالسلامالصلاةعليهقدمفإذا،اللهرسولخلافبمقعدهموفرحوا

الذينتحسبنالافنزلتيفعلوالمبمائحمدواأنوأحئوا،وحلفوا،إليه

الاَية.000يفعلوْلأ،)2(لمبمايُحمدواأنويحبونأتوابمايفرحون

عباسلابنرافعيااذهب:لبمابهقالمروانأنأيضاًالصحيحينوفي

لمبمايُحمدأنوأحب،اوتيبمافرحمناامرىءكلكانلئن:لهفقل

إنما،الاَيةولهذهلكمما:عباسابنفقال،أجمعينلنعذبنمعذباًيفعل

ميثاقَاللةأخذَ!ههوإذ:عباسابنتلاثم،الكتابأهلِفيالاَيةهذهنزلت

الذينتحسبنمم!لا:وقوله!تكتمونهولاللناسلتبيننَهالكتاباوتواالذينَ

عثاسابنوقاليفعلوا!)3(،لمبمايُحمدواأنويُحبونأتوْابمايفرحون

نأأروهوقدفخرجوا،بغيرهوأخبروهإياهفكتموهشيءعنعيِئالنبيسألهم

منأتوابماوخرجوا،إليهواستحمدوابذلك،عنهسألهمبماأخبروهقد

فينزلت:القُرظيكعببنمحمدوقال،عنهسألهموماإئاهكتمانهم

يوافقهمماالعلممنملوكهموأتوا،الحقكتمواالذينإسرائيلبنيعل!ماء

فقال.الدنيامنالملوكأعطاهمبماأيقليلًا"ثمناًبه"واشترواباطلهمفي

.188رتمايةعمرانآلسورة)1،

المنافقينصفاتبابومسلم،51صر6جى-النعاسأمنةباب-البخاريأخرجه)2(

.992ص2!مستدركهفيالحاكم،2143ص%4

ومسلم-،51ص6جى-النعاسأمنةباب-عباسابنعن-البخاريأخرجه)3(

.992ص2برمستدركهفيالحاكم،rا43عر4جى-المنافقينصفاتباب
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لمبمايحمدواأنويحبونأتوابمايفرحونالذينتحسبنكلم!ي!)لالنبيهالله

لهمأن!فأخبرأليمعذابولهمالعذابمنبمفازةتحسبنهمفلايفعلوا

عنهذامنقريباًوذُكرَ،اللهعبادعلىالدينمنأفسدوهبماأليماًعذاباً

الثاني،الحديثمقتضىخلافالأولوالحديث:القرطبيقال:الضَحاك

فكانتواحدٍزمنفيلاجتماعهماالسببينعلىنزولهايكونأنويحتمل

.()1(للفريقينجواباً

فيالخدريسعيدأبوقالهمابينجمعكيفالقرطبيئَنرىوهكذا

قالهماوأما،الثانيالحديثفيعباسابنقالهماوبينالأولالحديث

الخدرفيأبوسعيدقالهعمايختلفلاوالضحاكالقُرظيكعببنمحمد

بينها.ومؤلفاًالآراءهذهبينجامعاًالقرطبيئُفخرجعباسوابن

مجالفيبالمأثورالاستشهادمنالقرطبيِّبموقفيتعلقماوأما-3

تفسيرهفياعتمدفقد،ذلكفيوَلُسهبيفيضنراهفإفناالشيرعيًةالأحكا!

--

الصحابةأقوالومن،الحديثمنالمأثورعلىالقرإِنلأحكامالجامعوهو

الشريف،الحديثعلىيعتمدماالأقوالمنيرجحكانأنَهغيروالتابعين

فقطلمثالينبالثعرضنكتفيفإننالذا.تفسيرهعلىطغتْعامةصبغةءوهي

موقفه.خلالهمامننبيَنُ

أنزلتُبمَا)وآمِنُواتعايم:آلقيماتفِسيره-لقوهمصعند:رخ!االأول

وإيّايَقليلًاثَمناًباَياتِيتَشترُواولاَ،بهِكافِرِأوَّلَتكونواولامَعكملمامُصذَقاً

!)2(.فَاتَقون

603.ص4--القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.41رقمآيةالبقرةسورة)2(
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لمإنضعيفةبأحاديثهنااستشهدقدبالملاحظةالجديرمنأنهغير

موضوعة.تكن

فيالجوزيّابنأورده:عباسابنعنرواهالذيالأولفالحديث

طريف:بنسعدعندكنت:قال،التيميئَعمربنسيفعنالموضوعات

مَالكَ،ئنيئَيا:فقاليبكيلهابنجاءإذ"القرطبيئُذكرهكماسعيد"وليس

عنعِكرمةُحدثني،اليوملأخزينهموالله:فقال،المعلئمضربني:فقال

علىرحمةًاقلُهممعلموكم))شرارُكم:!يًخيراللهرسولقال:قالعباسابن

وفي"شراركمصبيانكم"معلموروايةوفي"المسكينعلىوأغلظهماليتيم

بلاموضوعحديث"هذا:قالثممعلموها"امتي"شرار:اخرىرواية

بنوسعدعمربنسيفذلكفيوأشدهم،مجِروحونجماعةفيه،شك

كانسعد:عنحِبَّانابنوقال.الحديثبوضعمُتَهمفكلاهما،طريف

فوراً")1(.الحديثيضع

عنعاصمبنعليرواهفقد:هريرةأبورواهالذيالثانيالحديثأما

يروِولم،يُعرفلامجهولجرهموأبو،عنهجُرهمأبيعنسلمةبنحماد

وهوالمهزمأبىعنرواهوإنما،أبوجرهملهيقالأحدٍعنسلمةَبنحمادُ

له)2(.أصللاحديثوهوأيضاًالحديثمتروك

يُنكرُجرهمأبويرويهما"عامةحَجَر:ابنقال،التهذيبوفي

")3(.عليه

المجموعةالفوائد-الشوكانيوانظر:،222صاجى-الموضوعات-الجوزيابن)1(

.892ص2!الِإلباسومزيلالخفاءكثف-العجلونيوانظر:،276ص-

.ء2ص7!-المزانلان-حجرابن)2(

.924ص12ب-التهذيبتهذيب-حجرابن)3(
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الكريمالقرآنتعليمعلىالاجرةأخذفيالعلماءاختلف)وقد

وأصحابالزهِرفيذلكفمنع-معناهافيكانما5ِالآية-لهذهوالعلم

واجبتعليمهلأن،القرآنتعليمعلىالاجرةأخذيجوزلاوقالوا،الرأي

يؤخذفلا،والِإخلاصالتقربنيةإلىفيهايحتاجالتي،الواجباتمن

قَليلاً!هه.ثَمناًبآياتيتَشتَرواولاَ!ال!:تعالىوقالوالصيامكالصلاةاجرةعليها

أقلُّهم،شراركمصبيانِكم"مُعلِّموا:قاللمجرالنبيَّأنَعثاسابنوَرَوى

يا"قلتُ:قالهريرةأبووروى."المسكينعلىوأغلظُهمباليتيمرحمةً

سحث،وثوبهم،حرائمدِرهمهمْقال،المعفَمينفيتقولمااللهرسولَ

.رياء"وكلامهم

القرآنالصُفَةأهلمنناساً"عفَمتُ:قالالصامتبنعبادةُورَوى

عنهاوأرمي،بمالليست:فقلتقَوساً،منهمرجلإليئَفأهدى،والكتابةَ

طَوقاًبهاتطًوقأنسرَكَإن:فقالاللهرسولَعنهافسألتُ،اللهسبيلفي

.فاقبلها"نارمن

ثَوروأبووأحمدُوالشافعيُمالكالقرآنتعليمعلىالاجرةأخذوأجاز

"حديثعباسابنحديثفيوالسلامالصلاةعليهلقولهالعلماء،وأكثر

وهو،البخارفيُأخرجه")1(اللهكتابُأجراًعليهأخذتمماأحق"إن((الرقية

()2(.عليهيُعوَّلأنفينبغىِالخلافيرفعنص

الحكملترجيحالصحيحبالحديثيستشهدالقرطبيئَنرىوهكذا

ورجحانه.صحتهيعتقدالذيالشرعيّ

.171ص7ب-الرُقيةباب-الطبكتاب-صحيحهفيالخاريأخرجه)1(

33.هصاجى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(
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موضوعاً.يكنلمإنالضعفشديدالحديثيكونهذاوعلى

سننه،فيماجةابنأخرجهفقد:الثالثالحديثأما

السيوطيُّ:قالوفيه،ثعلبةبنالأسودسندهوفي،مسندهفيأحمدوالِإمام

الميزانفيكماالمدينيئابنقاله،نعرفهلاثعلبةبنالأسودسندهافي

")1(.للذهبي

بالأحاديثويقرنهاالأحاديثهذهيوردأنللقرطبيّكانوما

الحديث،علمومنهاالشريعةعلومفيالمتبخَرالعالمهوإذ،الصحيحة

القرطبيُّضفنهاالتيوأمثالهاالأحاديثهذهأنعلىيغلبالظنأنغير

فيفحقغيرفهوهذاومع،المفسرينمنغيرهعننقلهمماهي،تفسيره

وينتقد،عليهيؤخذمماوهذاعندها،التوقفأوعنها،السكوتأونقلها،

الشاعر:بقولنقولولكن،بسببه

وعَلَايَسهوُلَامنجلًالخَلَلَافسذَعيباًتَجدإن

عليكمْ)كًتبَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندالقرطبيئُيقول:الثاني

بالمعروفِوالأقربينَللوالدينخَيراًالوصثةتركَإنالموتُأحدَكمُحضرَإذا

المُتًقينَ!)2(.علىحقّاً

بكرٍأبيعنفَرويَ،المال!منصِصمامقدارفيالعلماء)واختلف

من:عنهاللهرضىعليّوقال،!أوصر!-ورلخُصصأنهعنهاللهرضيالصديق

ا--ص!َص

بالرُبع،عمرُأوصى:قَتادةعنمعمروقال،بال!ميشالمسلمينغنائم

والِإمام073ص2!-القرآنتعليمعلىالأجرباب-سننهفِى-ء!ابنأخرجه،1)

315.ص5جىمسخدهفيأحمد

.018رقمآيةالبقرةسورة(2)
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اوصيلأن:قالأنهعليعنوزويَ،عباسابنعنالبخاريُّوذكره

منإليًأحبُّبالربعاوصيولأن،بالربعاوصيأنمنإليًأحمثبالخُمس

زويَ،الوصيَّةتركَورثةولهقليلمالهلمنجماعةواختار،بالثلثاوصيأن

أجمعين.عليهماللهرضوانوعائشةعباسوابنعليئعنذلك

منبأكثريوصيانلأحديجوزلاأنهإلىالعلماءمنالجمهوروذهب

لهجازورثتهالموصييتركلمإن:فقالوا،وأصحابةحنيفةأباإلاالثلث

كانإنماالوصيةفيالثلثعلىالاقتصارإنوقالوا،كلهبمالهيوءميأن

أغنياءورثتكتذرإن"إنك:السلامعليهلقولهأغنياءورثتهيدعانأجلمن

عنيممنفليسلهوارثلاومن"الناسيتكففونعالةًتذرهمأنمنخير

.()1(بالحديث

انج!فتتتتر-!ح!امنالقرطيىثفلف

لهذاالمجيزينِموقففهو،بالرأيالتفسيرمنالقرطبيئموقفأما

بلتماماَ،المسألةهذهفيعطيًةابنيراهمايرىوهوالتفسيرمنالن!وع

القرآنفيالقولعنبالنهيالقاضيةللأحاديثتأويلهفيعباراتهيسوق

.)2(بالرأيالقولمنوالتابعينالصحابةتحرجوتعليلهوالاجتهاد،بالرأي

منعطيَّةابنموقفعنالحديثأثناءتفصيلًاالكلامذكرتولقد

.تكرارهفيضرورةفلابالرأيالتفسير

البخارقيأخرجه:والحديث،026ص2جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ()1

301،ص2!خولةبنسعد!به!النبيرثىباب-وقاصأبيبنسعدعن

باب-شنهفيالترمذي،0125ص3ب-بالثلثالوصيةباب-مسلموأخرجه

.043ص4ببالثلثالوصيةفيجاءما

الجامع-القرطبيّوانظر:،46،47ص-جاالوجيزالمحرر-عطيًةابنانظر:)2(

.3صااب-القرآنلأحكام
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يقفلمن-انَتقادهعطيًةعيرو!ص!ديضيفالقرطبيَّانعلى

ولإشعداها.بالمأثورالتفسيردائرةفي

لقولهالسماععلىموقوفالتفسيرإنالعلماء:بعض)وقال:فيقول

فإنْمنكئمالأمرِواولِيالرسولَالفهَأوأطيعواأطيغواآمَنُواالَّذينَالهَا)يا:تعالى

*طه)1(.والرسُولِالفهِإلىفرذُوهُشيءٍفيتنازَعتُمْ

المراذيكونَأنإمايخلو:لاالقرآنتفسيرعنالنهيلأنفاسدوهذا

آخر،أمراًبهالمرادأو،الاستنباطوتركوالمسموعالنقلِعلىالاقتصاربه

فإن،سمعهبماإلاالقرآنفيأحدٌيتكلمألَأبهالمراديكونأنوباطل

،وجوهعلىتفسيرهفيواختلفواالقرآنقرؤواقدعليهماللهرضوانالصحابة

:وقالعباسلابندعا-لمجزالنبيفإن-يخييهالنبيئَمنسمعوهقالوهماكلوليس

كالتنزيل،مسموعاًالتأويلكانفإن"التأويلوعلَمهالدينفيفقهه"اللهئَم

يحملالنهيئوإنما.فيهإشكاللابينوهذا،بذلكتخصيصهفائدةفما

طبعهمنميفهوإليهرأيالشيءفيلهيكونأن:أحدهما،وجهينأحد

غرضه،تصحيحعلىليحتبئَ،وهواهرأيهوفقعلىالقرآنفيتأول،وهواه

ذلكالقرآنمنلهيلوحلالكان،والهوىالرأيذلكلهيكنلمولو

()2(.المعنى

المقاصدأصحابيستعملهالنوعهذاأنالقرطبيُبثنأنوبعد

:فقالبهوالمرادالثانيالوجهبئنكالباطنيةالباطلةوالمذاهبالفاسدة

استظهارغيرمنالعربيةبظاهرالقرآن"تفسيرإلىيتسارعأنالثاني)والوجه

المبهمة،الألفاظمنفيهوما،القرآنبغرائبيتعلقفيماوالنقلبالسماع

.95رقمآيةالنساءسورة)1(

31.صاب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ2(ؤ
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لمفمنوالتأخير،والتقديموالِإضمار،والحذفالاختصارمنفيهوما

كثرالعربيةفهمبمجردالمعانياستنباطإلىوبادرالتفسيرظاهريحكم

لابدوالسماعوالنقلقال()ثمبالرأيالقرآنفشَرمنزُمرةِفيودخل،غلطه

يتسعذلكبعدثم،الغلطمواضعبهليتقيأولاًالتفسيرظاهرفيمنهله

.والاستنباطالقهم

إلىالوصولفيمطمعولا،كثيرةبالسماعإلاتفهملاالتيوالغرائب

النَاقةَثفودَ!وآتينَا:تعالىقولهأنترىالَاالظاهر،إحكامقبلالباطبن

إلىفالناظر.بقتلهاأنفسهمفظلموا،مبصرةآيةبِها!ه)1(معناهفظلَمُوامُبصرَة

بماذايدريولا،مبصرةكانتالنقةأنبهالمرادَأنيظنُالعربيةظاهر

القرآنفيهذاوامثالوالِإضمار،الحذفمنفهذا،وأنفسهمغيرهمظلموا

()2(.أعلمواللهإليهالنهيُيتطرقفلاالوجهينهذينعداوماكثير،

ابنإليهوصلبمامسبوقاً،بالرأيالتفسيرمنالقرطبيّموقفهوهذا

بناويجدر،الطبرفيكالِإمامالمفسرينمنوغيرهسابقأ،أشرناكماعطيَّة

،بالرأيتفسيرهفيالقرطبيئُعليهسارالذيالاسلوبنحدِّدأنذلكبعد

وغيرهموالتابعينالصحابةمنالمفسرينأقواليستعرضكانأنهوحاصله

إلىأوالسنةاؤإلىالقرآنإلىذلكفيمستنداًرأيهيرخحثمتوجيههامع

قالَ!و)ذ:وجلعزّاللهلقولتفسيرهعندذلكعلىوالمثال،العربيةاللغة

لِيطمئنَولكنْبلىقالَتُؤمِنْليْمِأوقالَالموتَىتُحيكيفَأرنِيربِّإبراهِيئم

منفنَجبَلٍكلِّعلىاجعَلثُمإليكَالطَّيرفصُرفنَمنَأرلَعةًفخُذقالَقلبي

95.رقمآيةاءالاسورة(1)

منهجانظر:ثمبعدها،وما31صابر-القرآنلأحكامالجامع-القرطئي)2(

.188صمحمودزلطالقصبيالدكتور/-التفسيرفيالقرطثي
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!)1(.حكيئمعَزيزالفهَأنًواعلَمْسَعياًيأتِينكَادعُهنَثُئَمجزءاً

منِصدرهل،السؤالهذافيالناس)اختلف:القرطبيّيقول

شاكاَالسلامعليهإبراهيميكنلمالجمهور:فقاللا؟أمشكعنإبراهيم

مستشرفةلنفوساأنوذلك،ينةلمعااطلبنماوإ،قطللموتىللهاءإحيافي

الخبر"ليس:السلامعليهقالولهذا،بهاخبرتمارؤيةإلى

قالعمر،أبوقاله،غيرهيَروهولم،عباسابنرواه")2(،كالمعاينة

وقتادةالحسنوقال،العينرؤيةارادوإنما،القلبرؤيةيُردلم:الأخفش

وترجم:عطيَّةابنقال،يقينهإلىيقيناًليزدادسأل:والربيعجُبيربنوسعيد

قدرةفيشكلأنهربهذلكسأل:آخرونوقال:فقالتفسيرهفيالطَّبرفيَ

أرجىالقرآنفيما:قالعباسابنعنالترجمةتحتوأدخل،تعالىالله

ماإبراهيمقلبدخل؟قالأنهرباحأبيبنعطاءعنوذكرَمنها،عندي

حديثوذكر!،الموتىتحصيكيفَأرني)رب:فقالالناسقلوبيدخل

ورخح")3(إبراهيممنبالشك(حق"نحن:قالجمراللهرسولأنهريرةأبي

.القولهذاالالبرقيُ

.026رقمآيةا.لبقرةسورة)1(

مستدركه!فيوالحاكم،271صا!-مسندهفيأحمدالاماماخرجهالحديث)2(

وصححهالصحيحرجالهالهيثميقالالقدير:فيضفيالمناويقال321،ص2

357.ص5!حئانابن

تعالىقولهباب-الخلقبدءكتاب-صيحيحهفيالبخارفيأخرجهالحديث)3(

إبراهيمفضائلباب-ومسلم،917ص!4،إبراهيمضيفعن)ونبئهم

القرطبيئوكلام326ص2بمسندهفيأحمدوالِإمام،اAriص4-برالخليل

03-اص2بعطيةابنثسيرمنبالنصمنقولعطيةابنعنأوردهالذي

تفسيرفيبنصهموجودالطبريالإمامعننقلاعطيةابنذكرهوما352،ص

.094-948ص5جىالبيانجامعالطبري
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نأعنهومسلمالبخاريخرنجههربرةأب!بحديث-القرطبيُ-:قلت

تحيكيفأرنيربإذ،قالإبراهيممنبالشَكًأحق"نحن:قاللمجمالنبيئَ

لقدلوطاًاللهويرحم،قلبيليطمئنولكنبلىقالتؤمنأولمقالالموتى

لأجبثيوسفُلبثماالسجنفيلبثتولوشديد،ركنٍإلىيأويكان

."الداعي

تحتأدخلومامردوذ،عنديالطًبرىُّبهلَرجموما:عطيًةابنقال

الِإدلالحيثفمن"آيةأرجى"هي:عباسابنقولفأما.متأولالترجم!

أنويجوز.ذلكمظنةوليست،الدنيافيالأحياءوسؤال،تعالىاللهعلى

يحتاجلاكافالِإيمانأنأي"تؤمنلم"أو:لقوله"آيةأرجى"هييقول

وبحث.تنقيرإلىمعه

(الناسقلوبيدخلمابعضإبراهيمقلب)دخلعطاءقولوأما

أحق))نحنلمجمدالنبيّقولوأما،تقدمماعلىالمعاينةحيثمنفمعناه

نشكلاونحن،بهأحقنحنلكنّاشاكّاًلوكانفمعناه"إبراهيممنبالشك

عنالشكّنفيعلىمبنيفالحديث،يشكّألاأحرىالسلامعليهفإبراهيم

")1(محفالِإيمان"ذلك:قالأنه!لمجرالنبيئعنفيهرُويوالذي،إبراهيم

تثبت.لاالتيالخواطرهوفيإنما

وذلكالاَخر،علىلاحدهمامَزئةَلاأمرينبينتوقففهوالشكوأما

-الإيمانكتاب-صحيحهفيمسلمالإمامأخرجهحديثمنجزءالحديثهذا)1(

ماأنفسنافينجدإنافسألوهالنبيئَأصحابمنناسجاءْ:قالهريرةأو"عن

11الِإيمانصريحذاك:قال،نعمقالوا؟وجدتموه:قالبهيتكلمأنأحدنايتعاظم

أالايمانمحضذاك9-بلفظم!دهفيأحمدالِإماموأخرجه،118صاجىمسلم

.456ص2!-الإيمانكتاب-
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بالسمِع،يثبتإنماالموتىوإحياء.السلامعليهالخليلعنالمنفيهو

الَذِي"رَبيَ:قولهذلكعلىيدلبذلكأعلمالسلامعليهإبراهيمكانوقد

فكيف،فمَطالِإيمانفيقدمهتثبتمنعلىيبعدَفالشكوَيُمِيتُ"يُحْيِ

فيهاالتيوالصغائرالكبائرمنَمعصومونوالأنبياء،والخِفَةالنبوةبمرتبة

إجماعاً.رذيلة

وذلك،شكّاًتعطلم،الاَيةألفاظوسائرالسلامعليهسؤالهتأملتوإذا

عندالوجودمتقررموجودءٍشيحالةعنسؤالهوإنفابكيفالاستفهامأن

ونحو؟الثوبنسجوكيفزيد؟علمكيفقولكنحو،والمسؤولالسائل

منحالةٍعنالسؤالفإنمازيد؟وكيف؟ثوبككيفقلتفمتىهذا

نحو،بكيفعنهيُستفمأنشأنهءٍشيعنخبراً)كيف(تكونوقد،أحواله

الوحي.بدءكانكيف:البخاريقولونحو،فكنشئتكيف:قولك

والِإحياءالِإحياء،هيئةعناستغهامهيإنماالآيةهذهفيو)كيف(

إنكارهعنيعبرونقدءٍشيلوجودالمنكرينبعضوجدنالماولكنمتقرر

نأذلكمنفيلزم،تصحلاأنهايعلمالشيءلذلكحالةعنبالاستفهام

الجبل،هذاأرفعأنا:فدًعيقولأنذلكُمثاليصحلانفسهفيالشيء

،العبارةفيمجازيقةطرًفهذه،ترفعهكيفأرني:لهالمكذبفيقول

ترفعه،كيففأرني،ترفعهأنكافرض:يقوللأنه،جدليئتسليمومعناها

اللهخلص،المجازيالا!تراكبهذاالسلامعليهالخليلعبارةكانتفلما

"بلى":قال"تؤمنلم"أو:فقالالحقيقةلهيبينأنعلىوحمله،ذلكله

سؤالهالسلامعليهعلَّلثمشيء،كلمنوتخلصالأمرفكصل

()1(بالطمأنينة

.792ص3ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ()1
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خلالهمنظهر،القرطبيئعندبالرأيالتفسيرنماذجمننموفيهذا

توضحكثيرةأمثلةوهناكسابقا،ذكرناهوهو!ا،بالرأيالتفسيرفيمسلكه

)1(.تفسيرهمنأماكنهافيمنهابعضإلىبالِإشارةنكتفيالموقفهذا

الفهُفبعثَواحدةًأفَةًالنَّاسُكانَ!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

)2(.الآية...الكتابَ!ه!معهُمُوأنزلَومُنذرينفبشّرينَالنبيينَ

عُروشِهاعلىخَاويةوهيقربَةٍعلىمرًكاثَذي!الوأو:تعالىقوله

.)3(الآية!...

والقناطيرِوالبَنينَالنَساءِمنَالشَهواتِحبُللنَاس)زُيَنَ:تعالىقوله

.)،(الاَية...والفضةِ!َالذَهبِمنَالمُقنطرةِ

التالية:الأجزاءمنالمواضعالقرآنلاحكامالجامع-القرطبيّانظر:()1

03.ص3برالقرطبيئ-213آيةالبقرةسورة!2(

Yص3!القرقي-925آيةالبقرةسورة)3( AA.

.27ص4!القرطبيئ-41آيةعمرانشو!)4(
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حئانبوأ

منَأسلافهمسلك-المحيطالبحر-تفسيرهفيحَيَّانأبوسلك

عليهوالاعتمادبهوالاهتمامبالمأثورالتفسيرإزاءالأندلسيينالمفسرين

وجل.عزاللهكتابتفسيرعليهيقومكأساس

وتحديدوتفسيرها،ألفاظهمعانيبيانفينفسهبالقرآناستدذَفقد

فيهذهعنايتهمدىعلىحيانأبوبرهنولقد،دلالاتهاومعرفةمقصودها

هذاعلىللدلالةكنماذجموضعينذلكمننختارتفسيرهمنكثيرةمواضع

.الاهتمام

:الأولالمثال

فيهِ!)1(.رَيبَلاالكتابُ)ذلكَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

فيوإطلاقاتهالكتابلفظمعنىالموضعهذافيحَئانأبويذكر

بينالمعروفالعقد،معانبإزاءالكتاب)ويطلق:فيقولاستعمالهحالات

!الووائَذينَ:تعالىقالكما،للعِتقمُنجممؤجلمالعلىوسيِّدهالعبد

الضَلاةَ!لأنَ:الفرضوعلى!)2(.ملكتْءأيْمانكَممفَاالكتابَيَبتغُونَ

!وكتبَ!)4(،الضَيامُعليكُئم!كُتبَمَوقُوتاً!و)3(،كِتاباًالمُؤمِنينَعلىكانتْ

القِصاصُ!)5((.عليكُمُ

.2رقمآيةالبقرةسورة)1(

.23رقمآيةالنورسورة)2(

.301رقمآيةالنساءسورة)3(

.18`رتمآيةالبقرةسورة)4(

إلى32صاب-المحيطالبحر-حيانأبووانظر:،178رتمآيةالبقرةسورة)5(

.33
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الثاني:المثال

كسَبتْمالهاوُسعَهاإلَأنفساًالفهُيُكلًفُلا.!اله:تعالىقولهتفسيرعند

اكتسَبتْ!لم)1(.ماوعليها

،السيئاتمنواكتسبتالحسناتمنكسبت)أي:حئانأبويقول

منليستوالخواطر،ذلكفيخلافلاالمفسرينوجماعةالسُدًيقاله

.الِإنسانكسب

ناطقوالقرآن،واحدوالاكتسابالكسبأناللغةأهلعندوالصحيح

تكسِسث)ولاوقال)2(،رهينَةٌ!وكَسبتْبمانفسِ)كُلُ:تعالىقالبذلك

بهِوأحاطتْسيئةًكَسبَمَنْ!ال!بَلى:وقَاَلعليها!3)3(،إلَأنفسٍكلُ

اكتسَبُوا!)5(.ماميوبغيرِوقالخطيئتهُ!هه)،(،

وردبمامعناهوأوضح،القرآنياللفظحئانأبوفسركيفلاحظناوهنا

.أخرىآياتفيمعناهمن

فقدالثريفالحدلِثمنبالمأئورالتفسيرفيحيًانأبيمسلكأما

بالاستدلالالاكتفاءوهي،المفسرينأغلبسلكهاالتيالطريقةعلىسار

الصحًةمنالحديثدرجةذكروعدمالإِسنادحذفمعبالحديتَ

مقدمةعنالحديثعندإليهاالِإشارة"سبقتالتيالطريقةوهي،والضعف

المحيطالبحرتفسيرهمقدمةفيذكرحيانأباأنعلىبالمأثور،الاستشهاد

.286رقمآيةالبقرةسورة)1(

38.رقمآيةالمدثرسورة)2(

(r)16!ارقمآيةالأنعامسورة.

81.رقمآيةالبقرةسورة)4(

.367ص2!المحيطالبحرانظر:،58رقمآيةالأحزابسورة)5(
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الصحاحالكتب-المفسرفيتوافرهاالواجبالعلومعنالحديثعند-

،نزولوسبب،مجملوتبيين،مبهمتعيين:الرابع)الوجه:فقالكاملةً

علممنوذلك،!يراللهرسولعنالصحيحالنقلمنذلكويؤخذ،ونسخ

ذلك:ورويناها،سمعناهاالتيوالامهاتالكتبتضَمنتوقد،الحديث

وسنن،النسائيوسنن؟داوودأبيوسنن،للترمذيوالجامع،كالصحيحين

ومسند،الطيالسيومسند،الدارميّومسند،الشافعيوسنن،ماجةابن

الصغيروالمعجمالكبير،الطبرانيومعجم،قطنيالدارومسند،الشافعيئ

()1(.مسلمعلىنعيمابيومستخرج،له

مج!رالنبيّأقوالمنبالمأئوريستشهدحيَّانأبالاحظتولقدهذا

أثرمابينيفصلأندون،عليهماللهرضوان،والتابعينالصحابةوأقوال

ومنغالباًبينهمايجمعبل،والتابعينأصحابهعناثِرَماوبينمج!م!هالنبيّعن

بلأمواثالفهِسبيلفيئقتلُلمنتقوئوا!الوولا:تعالىلقولهتفسيره-ذلك

!)2(.تَثمعرُونلاولكنْأحيَاث

وإما،بأرواحهمإما،أحياءالشهذاءأنثبت)وإذا:حيانأبويقول

فيها،يرزقونقبوِرهمفقيل،مستقرهافيفاختلف،وأرواحهمبأجسادهم

وقيل،السلمّيبثَارأبوقالهفيها،يرزقونالجنةفيبيضقبابفيوقيل

.(قتادةقاله،المنتهىسدرةومساكنهم،الجنةثمارمنتأكَلبيضطيْرفي

ببابنهرعلى)الشهداء:قالأنه!يخ!مالنبيئعنعباسابنوروى

بكرةرزقهمعليهميجري-خضراءروضةفيوروي-خضراءقبةفيالجنة

.6صرا!-افحيطالبحر-حثانأبو(1)

.154رقمآيةالبقرةسورة)2(
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وعشياً()1(.

تعلقخضرطيرفيالشهداءأرواحأنوالسلامالصلاةعليهعنهورُوي

خضراء)2(.قبةفيوأنهمذهبمنقناديلفيوأنهمالجنةثمرمن

أوقاتفيأو،الشهداتمنلطوائفأحوالفهيذلكصحوإذا

إنهمحارثةلاملمجيهقولهويؤيدهالجنةفيأنهمعلىوالجمهور،مختلفة

)3(.الفردوسفي

وجلعزاللهلقولتفسيرهعندبالمأثورالاستشهادعلىالأمثلةومن

عَجبًالآ)،(.آياتِنَامنْكانُواوالرقيمِالكهفِأصحابَأنَحسبتَأمْميو

قيل،والهمزةببَلْفتقدر،المنقطعةهناهي-أم)-:حئانأبويقول

بمعنىلالاَخر،كلامَمنالانتقالبمعنى،الأولالكلامعنللِإضراب

.،للاستفهاموالهمزة،الِإبطال

اتهوالظاهر،فقطالهمزةبمعنىهنا""أمأنالنحويينبعضوزعم

ع!.اللهلرسولخطاب

1(

2(

3(

4(

ص2!-المستدركفيالحاْكم266،صا!مسندهفيأحمدالامامأخرجه(

جيدواسنادهكريبأبيعنجريرابنرواهوقدأحمدبهتفردكثير:ابنقال74،

242.صه!،142ص2بكثيرابنتفسير

طيرجوففيبلفظ-الجنةفيالشهداءأرواحبيانباب-صحيحهفيمسلمأخرجه(

ال!نَسهداء!ثوابفيجاءمابا!-والزمذي،2015ص3!قناديللهاخضر

وأبن"(قناديلم!!"وانهملافظةفيهولي!،صحيححسنحديث)قال،176ص4

.465صراجىماجه

.944صرا-!المحيطالبحر-جًانأبو،

.9رقمآيةالكهفسورة(
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وقال،كذلكآياتناكلأرادوإنما،التعجبعنيَنهَلم:مجاهدوقال

وقالأكثر،والأرضاتالسموٍخلقفيفالعجائبمنها،يتعجبلاقَتادة

وكذبك،صِدقِكعلىعلامةجوابكليجعلواذلكعنسألوك:عباسابن

صدقك.علىوأدذوأعجبأبلغاللهآياتوسائر

أصحابأنحسبانهوالسلامالصلاةعليهلهتقريرالطًبريُّ)1(:وقال

مابحسبذلكيعظملاأن،عليهذلكإنكاربمعنىعجباً،كانواالكهف

قضَتهِم،منأعظماللهآياتسائرفإن،الكفرهمنالسائلونعيكعظمه

.إسحاقوابن،وقتادةومجاهد،عباسابنقاله

الجبلين،بينتفريجمجاهد:وقال،الجبلالكهفأنسوعن

ابنوعن،هناالمذكورونالفتيةهموالرقيمالكهفأصحابأنوالظاهر

ببلدةالرقيم:الضحَّاكفقالالكهفكأصحابحالهمقومأنهمالمسيًب

هيئةعلىينامكلهمأمواتنفساً،وعشرونإحدىفيهغارفيها،الروم

الكهف.أصحاب

سمعأنهبشير)2(بنالنعمانحديثففيالغار،أصحابهموقيل

إلىفاَووا،السماءأصابتهُمُنفرثلاثةإن:قالالرقيميذكرلمجيبماللهرسول

وذكر..الكهفبابعلىفانطبقتالجبلمنصخرةفانحطتالكهف

()3(.بوالديهوالباروالضعيفالمستأجرحديثوهوالحديث

51%الطبريتفسيرانظر،فيهوتصرفالطًبريعنحئانأبونقلهالكلامهذا()1

.بيروت/المعرفةدارطبعة131ص

كانممنرهطثلاثةانطلق:بلفظ-الِإجارةباب-صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

.80112ص4%اصاثيلبنيعنذكرمابابوفي،911ص3"!قبلكم

.001ص6ب-المحيطالبحر-حيًانأبو)3(
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غيرمنمج!ميهالنبيِّأحاديثمنِبالمأثوريستذلحيًانأباوجدناوإذا

كاملًابسندهالحديثيذكرأحياناَفإنهكاملًاسندهذكرأوللحديثتْخرت

غَيظَلأوئذهِبْ:تعالىقولهتفسيرعندفنرى،جداًنادرٌوهذامنقوصغير

حكِيئم!لم)1(.علِيمٌواللّه4ُيَشامنْعلىاللّهُويتُودقُلوبِهمْ

يشاءمنعلىيتوبأنهعلىتعالىاللهمنإخبار):حيَّانأبويقول

والرحمة،بالمغفرةووعدٌ،للاسلامالكفارمنبقيممنيشاءمنفيهدي

نأورويَ،قومهمنمعهأسلمومنهوازنرئيسالنضريعوفب!تكمالك

الناسخيرأنتاللهرسولياوقالوا،الِإسلامعلىفبايعواجاؤوامنهمأناساً

ستةيومئذشبيَوكانأموالناواخذتوأولادنا،أهلُوناشبيوقدالناسوأبرُ

خيرالقول!ط!"إنفقال،يحصىلاماوالغنمالِإبلمنواخذ،نفسآلاف

نعدلما:فقالوا"أموالكموإما،ونساءكمذراريكمإمااختار!ا،أصدقه

امرأةإلَأ،وذراريهمنساءهمأخذواأنهمالحديثوتمامشيئاً،بالِإحسان

يرذَها.فلممنهفحملتأمئةبنصفوانعليهاوقع

أبيبنالعزيزعبدبنالحسينعليأبوالعالمالقاضيأخبرنا

مدنمن)مدينة"مالِقَةَ"بمدينةعليهمتيقرا؟ةالقرشيالأحوص

الخزرجيّحبلةبنبيقيبنمحمدبنالحسنأبوأخبرناقال!الأندل!(،

أحمدطاهرأبمالحافظأخبرناقال(الأندلسمدنمنمدينة)هيباووبولة

الِإماماستاذناوأخبربا)ح(،بإسكندريةالأصبهانيالسِّلفيّمحمدابن

بغرناطةعليهمنيقراءةالزبيربنإبراهيمبنأحمدأبوجعفرالحافظالعلامة

أبيعن،السكونيخليلبنأحمدبنمحمدالخطابأبىِالمَاضيعن

عالياًالقاضىوأخبرنا)ح(بالشهـبحدثمنآخروهوالسًلفيالطاهر

عليهقراءةًالفراتبنحسنبنالوهابعبدأبومحمدالدينصفيّالسعيد

.15رقمآيةالتوبةسورة(1)
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ياسينبنصالحبناسماعيلالطاهرأبيعن،الِإسكندريةبثغرمرتين

أبوأخبرنا،والجبليالسِّلفيأعنيقالا،عنهحدثمنآخروهوالجبلي

عليأبوالحسنأخبرناقال،الرّازيإبراهيمبنأحمدبنمحمدعبدالله

بنالحسينبنمحمدعبداللهأبوأخبرنابمصر،الورًاقمحمدبنبقاءابن

وأخبرنا)ح(،الحافظالواسطيخلفبانتفاء،التنوخيّاليمنيّعمر

بنمحمدبنأحمدبنمحمدعبداللهأبوالديننجيبالعدلالمحدِّث

لهقلتبالقاهرةعليهمنِّيقراءةًالعجميّبابنعرف،الهمذانيّالمؤيد

عبداللهبنأحمدبنتوعفيفةروحبنالفتوحأبيبنأسعدأبوالفخرأخبرك

عقيلبنأحمدبنعبداللهبتَفاطمةأخبرتنا:قالاكتابيهما،في

:لقا،لضبيّاريذةبنللهاعبدبنبولكرمحمدأأخبرنا:لتقا،نيةالجوزدا

أعنيقالاالحافظالطبرانيئأيوببنأحمدبنسليمانالقاسمأبوأخبرنا

محمدبنالتنوخيزاد،رماحسبناللهعبيدأخبرنا،والطبرانيئالتنوخيَ

ربيعفيبريدينعلى،الرملةمنرقادةبنقيسبنحبيببنخالدابن

زاد،طارقبنزيادعمروأبوحدثناقال،ومائتينثمانينسنةمنالآخر

سنة،ومائةعشرونعليهأتتقدوكانتالطبرانيّوقالالجُشميّالتنوخي

أبايُكنَىوكانقومهسيدوكانجندلأبوزهيرأنبأنازيادعنالتنوخيّقال

بينيميزهوفبينما،!لمجماللهرسولأسَرَنَاحنينيومكانلما:قالصِرد

هوازنفيونشأشبًحيثاذكَرهيديهبينقعدتحتىوثبتوالنساءالرجال

أباسمعت:قالزيادعنالطبرانيوقال،أقولفأنشأت،أرضعوهوحيث

قومحنينيو!اللهرسولأسَرنَالما:يقولالجشميّصردبنزهيرجَرول

الشعر:هذاأقولفأنشأتفأتيتهوالشاءَال!بييفرقوذهب،هوازن

كرمفياللهرسولَعليناامنُنْ

وننتظرهنرجوهالًمرءُفإنكَ
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قدزعاقهاقدبيضَةٍعلىوأمنُنْ

غيرُدهرهافيشملهافَفرق

تُرضعهاكنتقدنِسؤعلى

الدررُمحضهامنيملؤهافُوكإذ

لَرضعهاكنتصغيرطفلأنتإذ

تذرُوماتأتيمايَزينكَوإذ

بهالجيادكَمتُمرحتمنخيرَيا

الشرزاستوقدماإذاالهياجعند

نعامتهُشالتكمنتجعلنًالا

زهرُمعشرفإنامناواستبق

نَلبسهمنكعفوانؤمّلإنا

تعفووتنتصرُإنالبربَّةهذي

كفرتوقدللنعمىلنشكرإنا

مُدَّخرُاليومهذابعدوعندنا

ترضعهكنتقدمنالعفوفألبس

مشتهرُالعفوإنأمهاتكمن

راهبهأنتعمااللّهعفاواعف

الظَفرُلكَئهدىإذالقيامةيوم

لبعضوتغييرالأبياتبعضفيوتأخيرتقديمالطبرانيّروايةوفي

لنشكر""إناثمتجعلنا،لا"طفلأنت"إذقولهبعدالألفاظفترتيب،ألفاظ

"."فاعفثم"نؤمل"إناثم"مرحت"تأخيرثمالعفو""فالبسثم

ع!ر:قالالشَعرهذاغبهبرالنبيّسمعفلما:قالالطبرانيروايةوفي

فهولناكانما:قريقوقالت،لكمفهوالمطلبعبدولبنيليكان"ما!
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".ولرسولهللهفهولنا!نماالأنصار:وقالت،ولرسولهلله

عبدولبنيليكان:))مالمجفهاللهرسولفقالالتنوخيئروايةوفي

ردت،ولرسولهفللهلناكانوماالأنصار:وقالت"،ولكمفللهالمطلب

()1(.الذراريمنأيديهافيكانماالأنصار

نجدهفإناوالتابعينالصحابةعنأثربماحيانأبياستدلالعنوأما

معتمداً-لمجرالنبيّبأحاديثالأقوالتلكيتبعثمغيرهمبأقوالأقوالهميمزج

المقصود:لبيانفقطبمثالينونكتفيالترجيحفيعليها

لِلّهِوقُومُواالؤسطىوالصلاةِالصًلواتِعلى)حافظُوا:تعالىقولهعند

.)2(ث!قانتين

اختلاف)وكثر:اللغةفيالوسطىمعنىبيانبعدحئانأبويقول

الوسطى،بالصلاةالمرادفيبعدهموالفقهاءوالتابعينوالصحابةالعلماء

الصلاةفيوعصراللهرسولأصحابكان،المسيّببنسعيدقالولهذا

:أقوالفيهتلخصوالذي،أصابعهبينوشبكهكذا،الوسطى

وابن،أيوبوأبومسعود،وابن،علي:قالهالعصر،أنها:أحدها

وعطاءجُبيروابن،المسيَببنؤالحسن،وحفصة،روايةفيوعائشةعمر،

حبيشبنوزرحميد،بنوعبدوالنَخعيئوالضحًاكوطاوس،روايةفي

منحبيببنالملكوعبدقولفيوالشافعيوأحمدحنيفةوأبو،وقتادة

المسمىكتابهفيالعربيبنبكرأبيالحافظاختياروهو،مالكأصحاب

إسحاقابروفيهالطًبرافطرواه:والحديث،26ص5بر-المحيطالبحر-حيانأبو(1)

.187ص6جى-الزواثدمجمع-الهثمي،ثقاترجالهوبقيةثقةولكنهمدلسوهو

.238رقمآيةالبقرةسورة)2(
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فيعطيةبنمحمدأبيواختيأرأنس"بنمالكموطأشرحفي"القبس

يومقالأنه!سًم!ماللهرسولعنالصحيحالحديثمناستفاضوقد،تفسيره

قلوبهماللهملأالعصر،صلاةالوسطىالصلاةعن"شغلونا:الأحزاب

ناراً")1(.وبيوتهم

فعرفناهاذلكولمجزاللهرسواساقالحتىالصبحنراهاكنا:عليّوقال

ع!يراللهرسورأنجُندببنوسمُرَةُالأشعرفيمالكأبوورَوىالعصر،أنها

العصر"()2(.صلاةالوسطى"الصلاة:قال

الثاني:المثال

لهُمْقِيلَالَّذيغيرَقولاًظَلفواائَذينَ)فبدَّلَ:تعالىقولهتفسيرعند

يَف!قون!)3(.كانُوابِماال!ماءِمِنَرِجزاًظَلمُواائَذينَعلىفَأنزلنَا

نأبدل،قالوهالذيالقولفيالمفسرون)واختلف:حثانأبويقول

وقال""حنطةزيدبنووهبومجاهدوعكرمةعباسابنفقال،حِطَةيقولوا

شعرةفيهامثقوبةحمراءحنطةوقيلحمراء،حنطةأشياخهعنال!ذَي

شمهاثا""هطا:وصجاهدالسُذَيوقال،"سنبلة"صالحأبووقال،سوداء

وقيل:حمراء،حنطةالقولينهذينفيومعناهاشمعاثا""حطِّي:وقيل

مسعود:ابنوقال،شعرهفيحبةوقيل،شَعرهفيهامثقوبةبيضاءحنطة

النبيئعنعباسابنرواهشعيرفيحنطة:وقيلشعير،فيهاحمراءحنطة

جهةعلىالنبطيةبكلامتكلمواوقيل،سعرهفيمقلوةحنطةحبةوقيل!!،

صلاةالوسطىالصلاةقاللمنالدليلباب-صحيحهفيمسلمأخرجه:الحديث)1(

العصرصلاةعلىالمحافظةبابسنةفيوالنسائي،-436437صا-!العصر

.236صا!

.024صا!-المحيطالبحر-حيًانأبو)2(

.95رقمآيةالبقرةسورة)3(
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أنزلبمايعملواولملهمشرعماغيرواإنهموقيل،والاستخفافالاستهزاء

عليهم.الا،

ذلكفسركيراللهرسولأنومسلمالبخاريصحيحفيثبتوالذي

تلكواطراحالقولهذاإلىالمصيرفوجبشَعرة)1،،فيحبة:قالوابأنهم

علىالألفاظاختلاففحمل،السابقةالأقوالمنشيءصحولو،الأقوال

يكونفلا،كذاقالوبعضهم،اكذقالبعضهمفيكون،القائليناختلاف

تضاد.فيه

قولاًوالاستغفارالتوبةمنبهأمروامامكانوَضعواانهمالآيةومعنى

غفرانعنهيكونعماوالاعراض،بهامروابماباستهزائهممُشعِراً،لهمغايراً

()2(.النكالفاستحقوا،اللهبأوامرمبالاةعدمذلككل،خطيئاتهم

أقوالمنبالمأثوراستدلكيفحيانأبانلحظالسابقينالمثالينمن

العلماءبأقوالؤتبعَهأقوالهممنكبيربحشدجاءحيث،والتابعينالصحابة

منصحماإلىذلكفيوالاستنادالترجيحبعدبيَّنثم،بعدهممن

ولمتنوعٍاختلافكانإنماالآراءفيالاختلافأن-لمجد،النبيئَأحاديث

الصحابةقالهالذيالمعنىعلىالاَيهَفحملتضاد،اختلافيكن

الصحيح.والحديثيتفقمماوالتابعون

الشاملةالواسعةثقافتهيستخدمحَثانأبانجدفإنناتقدمماعلىوبناءً

وقوة،الاطلاعوسعة،العلمغزارةعلىذلكفيمعتمداًالتفسير،في

المفسر.فيتوافرهايجبالتيالعلوممنوالتمكنالحافظة

القريةهذهادخلواقلناوإذباب-التفسيركتاب-هريرةأبيعنالبخاريأخرجه()1

.164ص8جىالباريفتح23،ص6كأ

.224صابر-المحيطالبحر-حيانأبو)2(
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وأقوالع!مر1الرسولأقوالبالمأثورامغبالاستدلالحيانأبويكتفيولا

أحدترتجيحأو،ايبهريماليمىَمعنىوتجليةبيانفيوالتابعينالصحابة

فيثورأفاسححدفذلكتعذَىهـانماالحديثإلىاس!تناداُالمعاني

دلالةوهذه،تقدمماسوىإخرىمتعددةمه!اقففيالشريفالحديث

العلومجانبإلى،الحديثعلومفيحئانأبيباعطولغلىقاطعة

أبوعليهااستدلالتيالمجالاتومن.اللهشاءإنسنوضحهكماالاخرى

كنديقولفهوالنزولأسباب،مج!ع!النبيِّعنبالمأثورتفسيرهفيحئان

وأالبيتَحِجًفمناللّهِشَعائرمنْوالمروةَالصًفَا)إنَ:تعالىقولهتفسير

شَاكِراللهَفَإنخَيراًتَطوَّعَومنْبهمَايطَّؤَفَأنْعليهِخناحَفلااعتمرَ

عَليئم*!)1(.

خزفامَنَاةوكانت)الِمَناة"يحخونكانواالأنصارأن:النزول)وسبب

الِإسلامجاءفلما،والمروةالصفابينيطوفواانيتحرجونوكانواوحديداً

وغيرهما()2(.الصحيحينفيالسببهذاوخرجفنزلتسألوا

وبيانتوضيح،كذلكالحديثمنبالمأثورعليهاستشهدومما

نتقْنَا!ال!وإذْ:تعالىلقولهتفسيرهعنديقولفهوللألفاظاللغويةِالمعانيِ

ماواذكُروابقؤآتَيناكمماخذوابهمواقغأئهوظنُواظُلًةُكأنَهُفوقهيمالجبَلَ

تَتقونَ!)3(.لَعفَكمفيه

.158رقمآيةالبقرةسورة)1(

فيالبخارفي:أخرجهوالحديث،456ص1!-المحيطالبحر-حيًانأبو)2(

828-ص%2الباريفتحقديد"حذومناة"كانتوفيهعائشةعنصحيحه

929.-ص289ص2بمسلمصحيحفيبنحوهوالحديث929ص

IVرقمآيةالأعرافسورة)3( I.
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وتقول،القَلعُوهوبغايتهبعضهموف!ره،بشذهَالجذب:النَتقُ

منالولدتقلعالتيالرحم:والناتق،القِربةفمعنالزُبدةَنتقت:العرب

النابغة:وقالالرجل

وافهمْالغِذاءِحُسنَيُحرموالَمْ

فذكاربِناتقٍعَليكَطَفحتْ

أرحاماً،أنتقُفإنهنَالأبكار،بزواج"عليكئم:الشريفالحديثوفي

بالمُي!رِ،)1(.وأرضَىأفواهاً،وأطيبُ

رسولكلامعلىالشِّعرتقديمهالمثالهذافيحئانأبيعلىويؤخذ

الفصاحة،فيقمةًوكالىْالكلامجوامعأوتيالسلامعليهأنهإذ،ع!يرالله

الشُعراء.كلامعلىلمج!هالرسولكلاميقذَمأنحئانبأبيأحرىفكان

اللهلقولتفسيرهفَعِندَحيًانأبيتفسيرفييتكررالتقديمهذاونرى

!21(.عضِينَالقُرآنَجَعلُواْ)ائَذينَ:تعالى

يقالوالهاء،الواووأصلها،عِضةجمعِ:)عضين:حيَّانأبولِقول

،عضوةفأصله،عضةفرقةوكل،تفرقةفرقته:تعضيةًالشيءعَضَيتُ

وللساحرة،عَاضهْللساحريقولونالسًحر،قريشفيالعضة:وقيل

الشاعر:قال،عَاضِهَة

المُعضهِالعَاضهِعُقدِفيتالنَافِثامنبِربيأعوذُ

.4IAص4بر-المحيطالبحر-حيانأبو)1(

ا%-الأبكارتزويجباب-النكاحكتاب-سننهفيماجةابنأخرجه:والحديث

.895ص

.19رقمآيةالحجرسورة)2(
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وفسروالمستعضهةداالعاضِهةَالله"لعنَالشريفالحديثوفي

"()1(.والمستسحرةبالساحرة

أسبابفي!سيهالنبيّأقوالمنالمأثورإلىحثانأبواستندوكما

النبيّ!عنالمأثوريستخدمنجدهفإننا،اللغويةالمعانيوبيان،النزول

فيوالتابعينالصحابةأقوالعرضبعدالشرعيةللأحكامترجيحهفي

-------ء-------.------!-ا-َ-.ذلك

منكمْكانَفمَنْمعدُودَاتٍائاماً!اله:تعالصلقولهتفسيرهعندفيقول6

طعامُفديَةيُطيقونهُالًذينَوعلىاخرائامٍمنْةفعدًسَفرٍعلىأومريضاً

كُنتُمْإنلكُمْخيرتَصُومواوأنلَهُخَيرٌفَفوخَيراًتَطؤَعَفمنْمِسكينٍ

تَعلمون!و)2(.

والثالثعشرالثانيوهي،البيضالأيامهيوقَتادةعباسابن)قال

كانأنهالمفسرونوروى،خلافهيكنلمصخَفإن،بعدهويومانعشر،

عاشوراء،يوموصوم،واجبأفمهرِكلمنأيامثلاثةصومُالِإسلامابتداءفي

.رمضانبصومنسخثمشهراً،عشرسبعةفيكذلكفصاموا

ويقال،والصومالقبلةأمرالهجرةبعدنسخماأول:عباسابنقال

الأيامتلكصوموكانوقيل،وأيامبشهربدرقبِلرمضانشبهرصومنَزلَ

نس!خ.ئمفرضَثمتطوعاً،

الحدبث،كتبفيأكأ.عليهلموالحديث،455ص2%-المحيطالبحر-حتانأبو(1)

وبيت.255ص%3-عضهمادةالحديثغريبفيالنهايةفيالأثيرابنوذكره

دارطبعةoilص%13"عُقَدِ"بدل"عَضَيما"وكلمة،العربلسانفيالشعر

.بيروتصادر

.184رتمآيةالبقرةس!رة)2(
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احتج:الظمآنرِفيفيالمرسيالفضلأبيبنمحمدعبداللهأبوقال

")9(صومٍكلنسخَرمضان))صومُ:-لمجيربقولهرمضانغيرمنانهاقالمن

فيوالمسافرالمريضذكرتعالىاللهولأن،قَبلهكانآخرصوماًأنفدل

رمضانصومَالصومهذاكانفإن،بعدهالآيةفيحكمهاذكرثم،الآيةهذه

رمضانوصومالتخيير،علىيدزُ"فِديَة"تعالىقولهولأن،تكريراًهذالكان

.غيرهفكانالتعيينعلىواجب

كتبقولهلأن،رمضانشهربالأيامالمرادأنعلىِالمحققينوأكثر

وإذا"رمضان"شهربقولهبئنهثموأكثر،يومينأويوماَيحتملالصيامعليكم

وأما.النسخد!ثباتغيرهعلىلحملهوجهفلارمضانعلىحملهأمكن

المتقدمة،الشرائعفيوجبصومكلِّنَسخعلىيحملأنفيمكنالخبر

()2(.الامةلهَذهوجبلصيامٍناسخاًيكونأنأو

رجعماسواءبالمأثور،التفسيرمنحيَّانأبيموقفلناتبينتقدممما

والتابعين.الصحابةأقوالإلىاو-لمجمالرسولأقوالإلىفيه

"البحرتفسيرهمقدمةفىحددهفقدبالرأيالتفسيرمنموقفهأما

المفسرينمنسلفهسنةعلىسارحثاناباأنفيويتلخص"المحيط

يكونوأن،والميلللهوىيخضعألاشريطة،بالرأيالتفسيرأباحواالذين

.والاصولواللغةكالنحوالعلموقوانينالعلماءأقوالمنمجرداً

"صومكلرمضانوصومذبحكلالأضحى"نسخبلفظسننهفيقطنيالدارأخرجه()1

ابنهوالمسيْبعنواضحبنالمشَبخالفه:وقال،مزوكيقظانبنعقبةفيهوقال

وفال281،ص4جىمتروكشريكبنوالمسيب،ضعيفانوكلاهماشريك

853.صا!والبيهقيقطنيالداررواهالكبيرالجامعفياليوطيئ

.35ص2جى-المحيطالبحر-حئانأبو)2(
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وبخاصةالتفسير،منالنوعهذااقتضتالحاجةأنحئانأبوبينثم

العجم،منكثيرفيهودخلالِإسلامرقعةاتسعتحيث،التابعينعصربعد

اللهكتابعليهانطوىمابيانإلىالحاجةفم!ت،العربيّاللسانُوفسد

البيانية،النكاتوإبراز،المعانيوانتزاع،التراكيبغرائبمنوجلعز

ولاعليها،نشأتهتكنلممنويكتسبها،طبعهفيتكنلممنيدركهاحتى

إليها.يحركهعنصره

منوالتابعينعليهماللهرضوانالصحابةبأن،إليهذهبماعفَلثم

والمعانيالتراكيبمنوجلعزاللهكتاباحتوىمااستوعبواقد،العرب

معلم،ولاموقفغيرمنيدركونه،طبائعهمفيمركوزذلكلأنوالِإعجاز،

الفصاحةفيمتفاوتينكانواأنهمعلىوبيانهموخطتهملسانهمذلكلأن

.والبيان

فيقال"منكحديثع!ماللهرسولعنالواردةالآثارحيَّانأبووتاوَّل

علىتسؤَرَمنعلىمحمولالقولهذابأنأخطأ")1(،فقدبرأيهالقرآن

يحتاجهاالتيالعلوموقوانينالعلماء،أقوالفينظرٍدونبرأيهتفسيره

المفسر.

من2(يفسرلاكونهمنوالسلامالصلاةعليهالرسولعنوردماوأما

محمولفذلكالسلامعليهجبريلإياهنَعلمهبعدد،آياًإلااللهكتاب

إلاإليهسبيللامماونحوهلمجملهوتفسير،القرآنمغيبا!على

الرسالة.هذهمنأ54ص.تخريجهسبق:الحديث)1(

جعفرفيه،كريبمنكرحديثوقالجريرابنرواه:وتالتفسيرهفيكثيرابنذكره)2(

وقال،حديثهفييتابعلاالبخارفيقال،العوامبنالزبيربنخالدبنمحمدابن

.8Iص!اكثيرابن،الحديثمنكرالأزديالفتحابو
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)1(.بتوقيف

سبقهقدأبوحياناتخذهالذيالموقفهذاأنإليهالِإشارةتجدرومما

الأندلسيين.من-المفسرينوالقرطبيّعطيَّةابنإليه

ا!ضت!بالرأيحيَّانأبيمسلكيوضحانمثالينوسأقدمهذا

لاا!أ!غ.ول!ىااالايقوالذي

العربية.واللغة-لمج!رالنبيئَ

:الأولالمثال

يَضربَأنْيستَحميلاالفهَ)إنَ:وتعالىتباركاللهلقوِلتفسيرهعند

وأفَاربِّهمْمنالحَقأنَهفيعلمُونَآمَنواالّذينَفأمّافوقهَافمابعُوضةًمامثلًا

كثيراًبهِويهدِيكثيراًبهِيُضِلُمثلًابهذااللّهُأرادَماذافيقولُونَكَفرُواالّذينَ

الفاسقينَ!)2(.إلَأبهِيُضِلوما

المنسوبالاستحياءمعنىفيالمفسرون)واختلف:حثانأبويقول

قالهالتركعنبالحياءفعبركافقي!حم!قي،نَفيُهتعالىاللهإلى

استحياإذاالِإنسانلأنء،ثمراتحمحما!منالتركا!ي!لأنا

وقيل،السببباسمالمسببتسميةبابمنفيكون،تركهشيءفعلمن

وقد،الطبرفيُورجحه،ثمراتهمنلأنهاحياءًالخشيةوسميت،يخشىلا

وقيل،الناسمنتستحيالناسَ*!معناه:)وتخشىتعالىقولهفيقيل

يمتنع.لاالمعنى

اللهيوصفأنيجوز،المعنىحيثمنمتقاربةالأقوالهذهوكل

الأشياءفيالتأويليرىمنمذهبعلىهيالتأويلاتوهذهبها،تعالى

.3iصا!-المحيطالبحر-حيًانأبوانظر:)1(

.26رقمآيةالبقرةةرjس)2(

235http://www.al-maktabeh.com



نأينبغيوقيل،بهتعالىاللهيوصفأنينبغيلااللغةفيموضوعهاالتي

لأن،تعالىاللهإلىعلمهانتأولهاونوكلولابهاونؤمن،جاءتماعلىتَمرّ

الخلق.ماهيتهاعلىيطلعلاتعالىصفاته

وفيه،العرببلسانخاطبنااللهأنالعلمأهلأكترعليهوالذي

بموضوعوالحياء،إليهنسبناهنِسبتُهالعقلفيصخَفماوالمجاز،الحقيقة

جاءوقد،العلمأفمأولةفلذلك،تغالى-اللهنسبتُه!ىيصحلااللغة

حَعيالله"إن:قالأنهجمزالرسولعنرويفيمامثبتأاللهإلىمنسوباً

فيهَمايضعحتىصفراًيرذَهماأنيديهالعبدُإليهرفعإذاس!شيمكريمٍ

خيرا")1(.

تعالى:قولهيكونأنويجوز،التمثيلسبيلعلىجازهذاأنّواوِل

يستحيما:قالواالكفارأنرويلانه،المقابلةسبيلجملى"يستحي"لا

علىالثىِءومجيء،والعنكبوتبالذبابالأمثاليضربأنقخمدرب

،العربلسانفيشائعبهقوبلماجنسمنيكنلموإنالمقابلةسبيل

مثلُهَا!)2(.سَيئَةسَيِّئَةٍ)وجزَاءُ:ومنه

بموضوعإثباتهكانوإن،تعالىاللهعنمنفيئالاستحياءذِكروجاء

تعالىاللهعلىيستحيلأمرفكل،تعالىاللهإلىنسبتهيصَحلااللغة

السنة،وجاءتالقرآنتنزلَوبذلك،تعالىاللهعنيُنفىأنيصحإثباته

غريب،حسنوقال،556ص5!-الدعواتكتاب-سننهفيالزمذىِأخرجه()1

وغيرهالمناويالصدربينهكمافيهبأنونوزعشرطهماعلىالحاكمورواه:المناويقال

فيضجيد.سندهحجرابنتاللكنبالقويلي!أحمدقال،ميمونبنجعفر

.922ص2!القدير

.04آيةالشورىسورة)2(
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يُولَدْ!ه)2(ولميَلدْ)لمْا(!)نَومٌولاسِنَةتَأخُذُهُالا:تعالىقولهإلىترىألا

يُطعَمُ!)،(.ولاهوَيُطعمُ!وولَدٍ!)3(منالفهُائخذَ)ما

هوالأشياءهذهبانتفاءفالِإخبار،بجسمليستعالىاطها:ونقول

نُفيمنعلىتجويزهعلىيدلمماالشيءانتفاءوليس،المحضالح!دق

زعم،وغيرهالطيببنبكرأبوإليهذهبكما،إليهنسبتهصحةولا،عنه

فيماقال،النفيطريقعلىيطلقالأيجبثباتاًاللهعلىيجوزلاماأن

أعنيذلكوكثرة،الحقيقةعلىبنفيوليسلنفىِبصورةهوذلكمنورد

لابحيثالعربولسانالقرآنفيكثيرلهإثباتهيصحلاعفَاالشيءنفيَ

ذلك()5(.منوردمايحصر

الثافي:المثال

يأكلُونَاثَذينَ)إنَ:وجلعزِّاللهلقولتفسيرهعندحيانأبويقول

سَعيراً!)6(.وسيصلونناراَبُطونجهمفييأكلُونَإنًماظُلماًاليتامىأموالَ

ولايورثونهمولااليتامىأمواليأكلونكانواالمشركينفينزلت

فيوقيل،مالهفأكليتيماًوليَالشمردلحنظلةفيوقيلزيد،قاله،النساء

نزلتالأكثرونمقاتلقاله،فأكلهأخيهابنمالوليَالغطفانيزيدبنزيد

والآية،لهميُبعمالماليتامىأموالمنيأكلونكانواالذينالأوصياءفىِ

أنهعلى"ظلماً"وانتصابوصيّاً.لِكنلموإن،بظلمآكلكلتتناول

.255آيةالبقرةسورة(1)

.3آيةالإخلاصسورة)2(

.19آيةالمؤمنونسورة)3(

.41آيةالأنعامسورة)4(

12صا-بحيًانأبر)5( e.

.01لرقمآيةالنساءسورة)6(
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قولهمنالجملةهيإنوخبر،لأجلهمفعولأو،الحالموضعفيمصدر

خبراًبأنالمصذَرةالجملةوقوعجوازعلىدليلذلكوفيياكلون""إنما

فطالموصولاًأناسمبكولى،تباعدهماهناوحسنَ،خلافذلكوفي،لأن

صلته.بذكرالكلام

بطهبعضوفيبطنهفيأكليقال،بطونهم4مل:معناهبطونهموفي

:قالكما

خَمِيصُزمَنٌزَمانَكُمفإنَتعفُوابَطنكُئمبعضفيكُلوا

هوفي:البقاءوأبوالحوفيوقال،بيأكلون"بطونهم"فيتعَلقوالظاهر

نقصهمعلى"بطونهم"فيقولهفيونثهناراً،قولهمنالحالموضع

البطن.بسببالحرامنيلفيوالتهافتالأكلفيبالشَرهِووصفهم

عنسعيدأبيحديتوفىِ،حقيقيةناراًيأكلونأنهم"ناراً"قولهوظاهر

وقد،الِإبلمَشَافركمشافرلهمقوماً))رأيت:جمراللهرسولقالالإِسراءليلةِ

يخرجنارمنصخراًأفواههمفييجعلثم،بمشافرهميأخذمنبهموكِّل

أمواليأكلونالذينهملَالهؤلاء،منجبريليافقلت،أسافلهممن

1(()1(.ظلمأاليتامى

الدرْفيالسيوطيأخرجه:الحديث،178ص3ب-المحيطالبحر-حيًانأبو)1(

فيوالبيهقيمَردَوَيهوابنحاتمأبيوابنالمنذروابنجريرابنأخرج:وقالالمنثور

ليلةبالمدينةجمماللهحدثنارسول9:قالالخدرفَيسجدأبيعنعساكروابنالدلائل

الحديث،"...فأيقظنيآتأتانيإذالحرامبالمسجدغاءًنائمأنابينمابياشيَ

الدلائل،فيالبيهقيرواهقالالحديثذكرأنبعدكثيرابنقال،142ص4!

فيهوماغرابتهعلىغيرهساقهمماأجودحاتمأبيابنورواهبطولهجريرابنرواهوكذا

عندمضعفوهوجوينبنعمارةواسمهالعبدفيهارونأبوالسندوفي،نَكارةمن

ضعيئا.الحديثفيكونوعليهالأئمة

.-23صه!العظيمالقرآنتفيركثير-ابن-
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تقدمماوخلاصة

منهجهم،معالمرسمواقدالأندلسيينالمفسرينبأنَالقولنستطيع

!سًير،النبيبأقوال،أوالكريمبالقرآنمنهتعلقماسواءبالمأثور،التفسيرحيال

المنهاجهذاوبرز،أجمعينعليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةبأقوالأو

وجزئياته،المتسقةكلياتهعلىالدالًةالأمثلةخلالمنوجلاء،بوضوح

توافرهاالواجبالعلوممنتمكنهممدىإلىأصلهفيعائدوذلك،المتنوعة

المنهج،المسألةهذهفيوتحكًمكماالتفسير،فياستخدامهاومدىالمفسرفي

قصدوها/التيومقاصدهمالتفسير،فيالشروعقبللأنفسهماختطُوهالذي

وجل.عزاللهلكتابتفسيرهموراءمن

أمرين:بينفكانتالتفسيرفيكلهذلكآثاروبرزتكما

المرادوبيانالنمَقأعمالآإلىالغوصقصدمعوالِإيجازالاختصار:أحدهما

واضحسهلاسلوبوضمنالمأثورإطارفيمقصودهوتحديد،منه

ميسر.

.المنشودالهدفإلىوالوصولالمقصودتحققمعوالِإفاضةالِإسهاب:وثانيهما

فمثَّل،الأندلسيينالمفسرينلدىالأمرينهذينمنكلاتضحوصد

كانواائهَمبيد،وأبوحئانالقرطبيئُالثانيومثل،عطيَّةوابنالعربيابنالأول

،بالقرآنتفسيرالقرآنكانسواءبالمأثور،التفسيرمنهجهإزاءفيمتجانسين

هذاإيجازونستطيع،والتابعينالصحابةأقوالأو،بالسنّةالقرآنتفسيرأو

يلي:فيماالأمثلةمنتقدمماخلالمناتضحالذيالمنهج

منموقفهموكان،نفسهبالقرآنالقرآنتفسيرمنبالمأثورالتفسيرا-
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الحديث،أما،بالأمثلةذلكبيًفكماالتقريبوجهعلىواحدأالنوعهذا

الصحيحواعتمدوا،أقوالمن!يخيرالنبيئَعناثرماتفسيرهفياعتمدفالكل

دونالحديتبذكرالاكتفاءفيتتمثلكانتطريقتهمأنَغير،الغالبفيمنها

يشكلمما،الحديثمصنفاتمنمصادرهإلىرذَهأو،سندهإلىالِإشارة

ولم.درجتهعلىالوقوفأو،الحديثعنبحثهأثناءالدارسعلىصبعوبة

لمصادرذِكراًأكثرهمالقرطبيئُفكان،ذلكفيواحدةدرجةعلىجميعهميكونوا

وإنْالمسلكهذاأنًعل،ورواتهإسنادهوذكر،وتخرمخهومصنفاتهالحديث

المفسرينمنغيرهعندنادراًأوقليلاًكانفقد،القرطبيّعندمألوفاًكان

الأندلسيين.

منتفاسيرهمتخلفلم،الضعيفةبالأحاديثالاستشهادمِنَموقفهمأما

منبيَّناها،ضعيفةأحاديثكبكمفيذكروافقد،الأحاديثمنالنوعهذا

لهمينبغيكانوما،عليهميؤخذمأخذوهذاأماكنها،فيالأمثلةخلال

بالأحاديثبالأخذتفاسيرهممقدماتفيالتزمواقدوأنَّهمخصوصاً،ذلك

ماالمفسرينمنغيرهمعلعابوابل،الضعيفةالأحاديثوترك،الصحيحة

الموضوعة.أوالضعيفةالأحاديثعلىالاعتمادمنفيهوقعوا

النبيًعنالواردةالأحاديثمنبالمأثورالاستشهادمنمواقفهمعنوأما

التالية:النقاطفينجملهفيماجميعهافتتلاقىالموضوعاتعلىلمجفه

للنصوصالمعافيتوضيحبُغيةالثريفالحديثمنبالمأثورالاستشهادأ-

الرضامعنىطياتهفييحملوهذااجتهاد،أوتعقيبدونالكريمةالقرآنية

النص.موردفياجتهادلاإذاجتهادغيرمنوالقبول

منعليهينطويماوذكر،الشريفالحديثمنبالمأثورالاستشهاد-ب

الكريمة.الاَيا!ومضمونتتفقوحكمفوائد
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منالماثورذلكإلىمضافاً،الشريفالحديثمنبالمأثورالاستشهاد-!

إلىوالوقوفيك!رالنبيئَعنالمأثورترجيحمعوالتابعينالصحابةأقوال

.غيرهومخالفةجانبه

أرىفإنيوالتابعينالصحابةأقوالمنالمأثورمنبمواقفهميتعلقماأما

.نقاطثلاثفيكذلكينحصرأنَه

دونبهاوالاستشهادوالتابعينالصحابةأقوالْمنالمأثوراستعراضأ-

أقوالهم.علىوالموافقةوالقبولالرضاعنإعلانالحالةهذهوفي،تعقيب

الأقوالهذهتوجيهمعوالتابعينالصحابةاقوالمنالاستشهادبالمأثور-ب

منهذابأنَالبيانمع،آراؤهمتباينتإذاخاصة،واحدمعنىإلىورجعِها

التضاد.اختلافلاالتنوعاختلافقبيل

النزولأسبابفيوالتابعينالصحابةأقوالمنبالماثورالاستشهاد-!

منلمجيهالنبيِّعناثرلماوفقاالترجيحمع،الأحكامومسائل

الأحاديث.

لدىملحوظةظاهرةعلىالتنبيهمنبدلاالموجزالعرضهذاوبعد

والتابعينالصحابةغيرمنالمفسرينأقوالذِكرُوهي،الأندلسيينالمفسرين

ظاهرةوهي،أقوالمنوالتابعينالصحابةمنالمفسرينعناثرمابجأنب

.والتساؤلالتوقفتستدعي

أقوالمعالمفسرينأقواليقرنونالأندلسيونالمفسرونكانلماذا

.كلها؟الأقوالهذهبينوالمفاضلةوالتابعينالصحابة

أكثربرأيأخذواالأندلسيينالمفسرينأنَأعلمواللهذلكعلىوالجواب

ليسرأيمجردفهو،الموقوفقبيلمنفاعتبروه،الصحابيتفسيرفيالعلماء
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هناكانَعلىللخطأ،عرضةفهوولذا،لمجنهاللهلرسولقولاًوليسإلَأ،

كانتوإنفهي،بهاالأخذيجبحجةًالصحابةأقوالاعتبرالعلماءمنفريقأ

سواهمعنبهاختصواماعلى!مبنياجتهادفإنَهوالاجتهاد،الرأيقبيلمن

اللسانمنوتمكنهم،النزولأسبابعلىوقوفهمبجانبالأحوالقرائنمن

واجتهاداً)1(.استنباطاًالناسأقوىفهموكبراؤهمعلماؤهمسيمالاالعربي

تفسيرأنَعلىالفريقاناتفقاذأصيلأ،يكنلمالاختلافهذاودعلَّ

النزولكأسبابوالاجتهادبالرأييعرفلاكانإذاالمرفوعحكملهالصحابي

فيه.للرايمجاللامماونحوه

فيفذاكمرفوعالصحابيتفسير:قالمنقول)وأما:الصلَاحابنقال

أقيمن:تقولاليهودكانتجابر""كقولآيةنزولبسببيتعلقتفسير

حَرث)نساؤكُمتعالىقولهفنزلأحوَلالولدجاءقبلهافيدُبُرهاجمنامرأته

يؤخذأنيمكنلاممانحوهأومسلمرواهشِئتُم!)2(،أنَىحرثكمفأتوالكُم

فييقالوكذا،موقوفوغيره،فيهللرأيمدخلولا!سًير،النبيِّعنإلأ

()3(.مرسلجهتهمنالمرفوعأنَإلَّاالتابعي

الصحابيتفسيرأنالحديثطالباليعلم:مستدركهفيالحاكموقال

مسند()،(.حديثالشيخينعندوالتنزيلالوحيشهدالذي

.15صاب-العظيمالقرآنتفسير-كثيرابنانظر:)1(

.rrrرقمآيةالبقرةسورة(2)

الحديثصعلوم-الصلاحابنوانظر:،291ص-الراويتدريب-السيوطي)3(

صالصلاحابنمقدمةشرحالتميدوالإيضاح-العراقيعبدالرحيموانظر:،45

الراويتدريب-السيوطيئ،02ص-الحديثعلوممعرفة-النيسابوريالحاكم)4(

.291ص-
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كتابهفيثانيةمرةفقال،أطلقهماقيدالحاكمانًبينالسيوطيأنَغير

نقولهفإنمامسند،الصحابطتفسيرأنًمننقولهما)أفَا:الحديثعلوممعرفة

جابرحديثأوردثم،والاجتهادالرلأفيقبيلمنكانماإلأالنوعهذاغيرفي

شهدالِذيالصحابيئَفإنَ،بموقوفليسمسندوأشباههفهذا:وقالالمذكور

حديثفإنَهكذافينزلتأنهاالقرآنمنآيةعنفاخبرالوحيْوالتنزيل

مسند)1((.

لاالموقوفقبيلمنالصحابةأقوالبأنًقالواقدالعلماءأكثركانوإذا

الرايبهذايأخذونالأندلسيينالمفسريننرىفإننا،المرفوعقبيلمن

يفاضلونأو،المفسرينمنغيرهمبأقوالوالتابعينالصحابةأقوالويقرنون

جميعها.الأقوالبين

النبيعنجاء)ما:قالحينماحنيفةأبينهجعلىساروافقدهذاوعلى

غيرهممنجاءوما،تخيرناالصحابةعنجاءوما،والعينالرأسفهوعلى-لجز

)2((.رجالونحنرجالفهم

أنصارمنفكانواوالاجتهاد،بالرأيالتفسيرمنمواقفهمعنوأما

تحتالمفسريخضعلاأنشريطةالتفسير،منالنوعهذابجوازالقائلالفريق

وأ،منحرفمقصدأوباطنيةبنزعةِيتأثرأنأو،الرأيومجردالهوىتأثير

فيتأويلاتلهمكانتك!ابالمأَثور،التفسيرمنالتمكندونلغويمذهب

السلفوتحرُج،بالرأيالمَرآنفيالقولعنالنهيفيالواردةالأحاديث

الحديثعندذلكإلىأشرناكما،بهالقولمنوالتابعينالصحابةمنالصالح

.بالرأيالتفسيرمنمنهمكلموقفعن

الأشاذ-والمف!رونالتفسيروانظر:،291ص-الراويتدريب-السيوطى()1

69.صا-!الذهبيحسينمحمدالدكتور

4.03ص-حنيفة(بو-زهرةأبومحمدالإمام)2(
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الثانيالفصاط

بالقراءاتالعناية

قامكأساسالقراءاتبعلمالأندلسيينالمفسريناهتمامنتناولأنقبل

موجزةمقدمةالموضوعهذايديبيننقدمأننوذُالتفسير،فيمنهجهمعليه

العلم.هذاعن

التحريفمنالكريمالقرآنبحفظوتعالىتباركاللهتكفللقد

لهُوائاالذِّكرنزَلنانحنُ)إنَّا:فقالوالنقصانوالزيادةوالتبديل

لحَافظُون!)1(.

علىليتيسر،أحرفسبعةعلىتعالىاللهأنزلهفقد،الحقيقةلهذهوتقريراً

مرعلىوتطبيقهمعانيهاستيعابمنليتمكنواعليهموتوسعة،حفظهالناس

.الأجيالوتعاقبالعصور

الجزيرةداخلالِإسلامبانتشارالِإسلاميةالدولةرقعةاتسعتولما

جمعُهمالصعبمنكان،أفواجاًاللهدينفيالناسودخل،وخارجهاالعربية

فيمتباينون،لهجاتهمفيمختلفونبطبيعتهمالناسلأنَواحد،حرفعلى

،الأحرفهذهعلىالكريمالقرآنلألفاظرواياتهمبالتاليفكثرت،لغاتهم

الأمربلغحتى،نطاقهواتسع،القراءاتفِىوالاختلافالتنازعفحصل

.القراءاتفيلمخالفتهالملًةمنغيرهُيخُرجأنالبعضلدى

انهقلابةأبيطريقمنالمصا-ففيداوودأببابنرواهماذلكيؤيدومما

.9رقمآيةالحجرسورة)1(
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يعلموالمعلم،الرجلقراءةيعئَمالمعفَمجعلعثمانخلافةكانتالما:قال

إلىذلكارتفعحتى،فيختلفونيلتقونالغلمانفجعل،الرجلقراءة

أنتم:فقالخطيبافقامعثمانذلكفبلغبعضاً،بعضهمكفَّرحتى،المعلمين

فيهأشدالأمصارأهلمنعنِّينأىفمن،وتلحنونفيهتختلفونعندي

إماماً()1(ْللناسفاكتبوامحمدأصحابلِااجتمعوالحناً،وأشداختلافاً،

وجودعدمالقراءاتفيالناساختلافأسبابمنأنَنرىتقدمومما

،اختلافمنبينهمنشأفيماويحتكمونحينئذ،إليهيرجعونجامعمصحف

،-وكانوالأقاليمالأمصارفيتفرقبراقدالصحابةمنالقُراءأنَإلىبالإضافة

ماواقعومن،القرآنعليهانزلالتيالحروفمنيعرفبمايقرىءالصحابب

فقط.-خمراللهرسولمنتلقاه

وششأصلالأمر،يتداركأنعنهاللهرضيعثمانسيدنارأىلذلك

الناسجمعفيواستشارهمالصحابةفجمع،خطرُةيستشريأنقبلىالداء

وكتب،ذلكعلىالِإجماعوتمً،بهالقراءةعلىوحملِهمواحد،مصحفعلى

ووزعت،السبعةالأحرفوجوهيحتمل،شكلولاتنقيطغيرمنالمصحف

والأقطار)2(.الأمصارعلىنسخمنه

غيرمعجمةكانتلما،عثمانسيدنابهابعثالتيالمصاحفهذهأنغير

كيفماالمصحففيليتصرفواوالأهواءالبدعأصحاباستغقها،مشكولةولا

عنوالبحثالكريمالقرآنألفاظضبطإلىالحاجةمستلذلك،يشاؤون

بالباطل.الحقيلتبسلاحتىرواياتهأصخَ

6-بالبيانجامع-تفسيرهفيقلابةأبعنالطبريجريرابناخرجه(1) I oI.

.254صاجى-العرفانمناهل-الزرقافيانظر:)2(
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مدارعليهاوكانوغيرها،المتواترةللقراءةضوابطبوضعالعلماءفقام

هي:الضوابطوهذه-أوردهاالقراءةقبول

العربية.وجوهمنلوجهالقراءةموافقةا-

احتمالًا.ولوالعثمانيّللرسمموافقتها2-

السند.3-صحة

وحينئذ،قبولهاوجبمتواترةكانتالقراءةفيالاصولهذهتحققتفإذا

وإذاشاذةً)1(،كانتالعثمافنالرسمالقراءةتوافقلمفإذابها،ولُصلىيُقرأ

باطلة.كانتالعربية!جوهمنوجهأتوافقلمأوالسندصحةفقدت

القراءةحكمفماحقيقتها،علىووقفناالشاذةالقراءةعرفناقدكناوإذا

:فيقولالجزرفيابنالتساؤلعليجيبوخارجها؟الصلاةفيبها

:أقسامثلاثةالقرآنفيرُويماجميع"إن

نأ:وهنً،ثلاغخلالفيهاجتمعما،غطكاليومبهيقرأقسم:الأول

نزلالتيالعربيةيوجههويكون،-لمجي!النبيًعنالثقاتعنينقل

فيهاجتمعتفإذا،المصحفءلخطموافقاًويكونسائغاً،القرآنبها

اخذلأنَه،وصدقهوصحتهمُغيِّبهعلىوقطعبهقُرىء،الخلالهذه

وكُفِّرجاحدُه.،المصحفلخطموافقتهجهةِمنإجماععن

خطَّلفظهوخالف،العربيةفيوج!ههوصح،الآحادعننقلهصحما:الثائي

لعلتين:بهيقرأولايقبلفهذاالمصحف

قرآنيثبتولا،الآحادبأخباراخذإنما،بإجماعيؤخذلمأنه:أحدهما

.14ص9،!!اجىالعثر-القراءاتفيال!شر-الجزرفيابنانظر:(1)
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الواحد.بخبربهيقرأ

لموما،وصحتهمغئبهعلىيقطعفلا،عليهأجمعلمامخالفأنه:الثاني

جاحدُه.يكفرولا،بهالقراءةيجوزلاصحتهعلىيقطع

لافهذا،العربيةفيلهوجهولا،الثقةنقلهأو،الثقةغيرنقلهما:الثالث

المصحف.خطوافقوإنيقبل

والتابعينالصحابةلأنَ،فأجازهابعضهم،الصلاةفيبهالقراءةحكمأما

الشافعيلأصحابالقولينأحدوهذا،الصلاةفيالحروفبهذهيقرؤونكانوا

وأحمد.مالكعنالروايتينوإحدىحنيفةوأبي

النبيئَعنمتواترةتثبتلاالقراءةهذهلأنَّالجواز،عدمعلىالعلماء)وأكثر

الصحابةبإجماعأو،الأخيرةبالعرضةمنسوخةفإنها،بالنقلثبتتوإن،جًمحِ

،القرآنبمثلهيثبتنقلًابالتواترإليناتُنقللمأنَهاأو،العثمانيالمصحفعل

(")1(.السبعةالأحرفمنتكنلمائهَاأو

غيىها،وفيالصلاةفيبالشواذالقراءةمنعُالأئمةمنكثيرعنجاءوقد

وأنًهبالشواذّ،القراءةتجوزلاأنَهعلىالمسلمينإجماعالبرًعبدابننقلفقد

السُبكيّوابنالحاجبابنصزَحوكذلكبها)2(،قرأمنخلفيُصلىلا

القراءةحكمعنحجرابنالحافظالِإمامواستُفتيبال!ث!اذّ،القراءةبتحريم

أشد)3(.الصلاةوفيبالشاذّالقراءةتحرمفقالبالشاذّ

.14صا-بالعشرالقراءاتفيالثر-الجزرفيابن)1(

القاضي-عبدالفتاحوانظر:،461صا!-العرفانمناهل-الزرقانيانظر:)2(

.7ص-العربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات

.7ص-الاذةالقراءات-القاضيعبدالفتاحانظر:)3(

248

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصلاةفيتلاوتهاوحكمالشاذةالقراءةحقيقةعلوقافناقدكناوإذا

؟.الشرعيةالأحكاماستنباطفيبهاالاحتجاجحكمفماوخارجها،

بعضعنرويماإنً:فقالواالتساؤلهذاعلىالعلماءأجابوقد

غير،العربيةفيوجهلهوكانالآحاد،عننقلهصحَّإذاوالتابعينالصحابة

بهايثبتلاالتيالاَحادرواياتمنيعتبرفإنه،المصحفخطخالفأنًه

استنباطفيبهاالعمليجوزأنهإلَآ،الصلاةفيبهاالقراءةتصحولا،قرآن

أحدإيهامأوقرآنبائهَاالاعتقا!عدملضريطة،الأدبيةأوالشرعيةالاحكام

ماوهذافيها،ماعلىوالتكلمالكتبفيتدوينهاجازهذاوعلى،قرآنأنها

العلماء)1(.وآراءالمذاهبعليهاستقرت

السبعةالقراءعلىزادواماأنهمالعلماءذكرفقدالثواذ،القرَاءأما

علىحريصينالعلماءكانكيفتقدمممالناتبينفقدوهكذا،)2(المعروفين

وخارجها،الصلاةفيتلاوتهاوحكموضوابطهاالصحيحةالقراءاتبيان

وثبتت،والباطلالحقبينبذلكففرقوا،الشادةبالقراءاتشِعلقماوكذلك

والتبديل.التحريفمنالكريمالقرآنألفاظسلامة

حِرصُهمدفعهمقدبالقراءاتوخصوصاًالمشتغلينالعلماءكانوإذا

علىالحرصأشذَوحرصواالمفسرونبذلكاعتنىفقد،ذلكعلىالشديد

بينمنمفسراًتجدفقلَّما،عظيمةبمكانةعندهمحظيَحيث،العلمهذا

بالها!.417صا!-العرفانماهل-الزرتاني:انظر()1

عبدالله:همالسبعةوالقراء35،صأبر-القراءاتفيالمحتسب-جنىابن)2(

الكونيئتعاصمأهـ،02تكثيربنعبداللهاهـ،18تاليحصبيئعامرابن

المدفيَنافعاهـ،56تالكوفيحمزةاهـ،54تالعلاءبنعمروأبواهـ،27

فيالثرفضلاءاتحافانظر:أهـ،98تالكسائيئحمزةبنوعلياهـ،96ت

9.صالدمياطيعبدالغنيأحمدالشيخالقراءات
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المعانيإلىللوصولالسبيللأنها،القراءاتمنالتفسيركتابهيخلوالمفسرين

ومساثلها.الأحكامومعرفة،وبيانها

اعتمدواالذين،الأندلسيونالمفسرون،المفسرينهؤلاءبينومن

خلالهامنبرزت،متعددةمواقفمنهاووقفوا،تفاسيرهمفيأساساًالقراءات

التفسيرفيمنهجهمعليهقامأصلًاجعلوهالذيالعلمبهذاالفائقةعنايتهم

المقصود.تحقيقعلىبهانستعينبأمثلةذلك-وسنوضح
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:القراءاتمنَوموقفهالعرىابن

والمسائلالأحكامبيانعلىيقومالتفسيرفيالعربيّابنمنهجكانالم

منموقفهحددفقد،الكريمةالقرآنيةالنصوصمنالمستنبطةالشرعية

تابالقراالاستعانةوهو،العامهدفهخدمةحوليدوربما،القراءات

الشرعية.الأحكامإلىللوصول

وقد،مقصودهيحققبماللقراءاتيتعرضالعربيابننجدفإنناولذا

فيأصلًااعتبرهاالتي،الصحيحةالمتواترةالقراءاتعلىذلكفياعتمد

مناقشةمعمذهبهلصالحبهامحتخاً،الشرعيةوالمسائلالأحكامإلىالوصول

صحيحاً.يراهماوترجيحالخصم

يستعملها،لابأنهالعرببابنأوضحفقدةالشاذًبالقراءاتيتعلقماأفا

تكونلأنتصلحلالأنها،الشرعيةالأحكامإلىالوصولفيبهايستعينولا

ذلك.فيأصلًا

إلىويدعوضعفها،علىينبِّه"القراءاتهذهيذكرحيننراهفإنناولذا

عليها.الِإجماعانعقدالتيالمتواترةالقراءةعلىمُعَؤلاً،تجنبهاعلىحاثّاً،تركها

يستعرضأحياناًنجده،تقدمماإلىبالِإضافةالعربيَابنأنعلى

المعانيهذهاحتمالاتلقيامأوالمعانيلبعضترجيحاًويوجههاالقراءات

عليها.*

لنفسه.معالمهحذَدالذيالمنهجلهذاتطبيقاًالأمثلةإلىالآنولننتقل

المعانيوتوجيهالقراءات

أنْأردنا)وإذَا:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندالعربيّابنيقول
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.تدميراً!)1(فَدمَّرناهاالقوذعليهاخَقفيهاففَسقُوافترفيهاأمرنَاقربَةًنهلكَ

:ثلاثالقراءاتمن"فيها

الميم.بتخفيفأمرنا:الاولىالمراءة

بتشديدها.:الثانيةالقراءة

الميم.وتخفيفالهمزةبعدبمد-آمرنا:الثالثةالقراءة

فخالفوابالعدلأمرناهم:ومعناها،المشهورةفهي:الاولىالقراءةفأما

عليهم.الحاقةالسابقةبالكلمةفهلكواوالقدر،بالقضاءففسقوا

عمرووأبيالعاليةوأبيعليقراءةفهيالميمبتشديد:الثانيةالقراءةوأما

.عادةأقربالتخليطإلىوالكثرة،كثرناهم:ومعناها،النهديّعثمانوأبي

والأعرجالحسنقراءةفهي،الميموتخفيفالهمزةفيالمذَقراءةوأما

فيينظرانوفغلأفعلفإن،الكثرة:معناهاويكون،نافععنوخارجة

.واحدةٍمشكاةٍمنالتصريف

منيريدأنفإماامراء،جعلناهمأي،الامارةمنيكونأنويُحتمل
ء---.-!ى-.

،فيهلكونفيقصرونالمنكرِعنوالنهيبالمعروفالأمرفيلزمهمولاةجعلهم

فإذاوأمير،ملكفهووخادماَوعيالًاداراًملكمنكلَّأنمنيكونأنوإما

فهلكواإ()2(.الآنجمةوآثروها-علىالدنياعلىأقبلواأحوالهمصلحت

فيالواردةاتاثمراالعربَبلمابنيبينكيفالمثالهذامننرىوهكذا

تعقيبدونالقراءاتَ-علىالمعانييوجهثمَّ،مشهورةأنَهاذكرمعاللفظ

على.اللفظفيالواردةالقراءاتهذهلكلقبولعنإعلانذلكومعنى،هنا

.16رقمآيةالإسراءسورة)1(

.1012ص3جى-القرآناحكام-العربيابن)2(
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عنالواردةالقراءاتفيخصوصاًالاسلوبنف!ينهجَالعربيابنأن

أنهااعتبارعلى،تعقيبدونفيعرضها،عليهماللهرضوانالصحابة

اللهُئؤاخذكمُ)لَاتعالىلقولهتفسيرهعندفنراه،مقبولةالسندصحيحة

عشرةِإطعامُفكفَارئهالأيمانَعقَدتُمبمايُؤاخذكمْولكنْأيمانكمْفيبالفَغو

يجدلمفمنرقَبةٍتحريرأوكِسوتهمأوأهليكمْتطعمونَماأوسَطمنمساكينَ

يبينكذلكَأيمانكمْواحفظُواحلفتمْإذاأيمانكمْكفًارةذلكَأئامثلاثةِفصيامُ

(0)1(.تشكرونَلعًلًكمْآياتهِلكمْاللهُ

وابنمسعودابنقرأها"أيامثلاثةفصياميجدلم"فمن:يقول

تعالىاللهلقولتفسيرهعندالعردبّابنيقولآخرموصمعوفِى")2(،"متتابعات

منهُماواحدٍفلكلِّانجتأوأخٌولةامرأةٌأوكلَالةًيُورَثرجبنكانَ)وإنْ

يُوصىوصئةٍبعدِمنْالثُلثِفيشُركاءُففمذلكَمنِأكثرَكانوافإنال!دسُ

حليئم!)3(.عليمٌواللهُاللهِمنَوصئةَغيرَمُضارٍدَينٍأوبهَا

بتشديدهاءوقرى،وكسرهاالراءبفتحقُرِىء:قراءتهافيالاولى"المسألة

حالًا""كلالةًقولهويكون،الميتإلىعائدفذلكبالفتحكانفأبى،مكسورةً

"يُورَثُ"".فيالضفيرمن3َ

مفعولاً""كلالةًقولهولكون،الورثةإلىعائدفمعناهبالكسرقُرىءوإذا

")4(.الفعلتضسعيففائدتهوإنمابالتشديدوكذلك،إليه!لفعليتعدى

دونعليهاالمعانيتوجيهمعالقراءاتيستعرضالعربيابنكانوإذا

.98رقمآيةالمائدةسورة(1)

.964ص2بر-القرآنأحكام-العربيابن)2(

.12رقمآيةالنساءسورة)3(

345.صاجى-القرآنأحكام-العَربيابن)4(
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توجيهمعالقراءاتيستعرضتفسيرهمنآخرموضعفينجدهفإننا،تعقيب

ائِرماإلىِذلكفيمستنداً،لمذهبهنُصرةفيهيرىمامرجحاًعليها،المعاني

وعزَ:جلَاللهلقولتفسيرهعندذلكومن،العربيةاللغةوإلىيهالنبيئَعن

إلىوأيديَكُمْوُجوهَكمفاغسِلواالضلاةِإلىقُمتمْإذاآمنواالذينَأيُّها)يا

الكعبَينِ!)1(.إلىوأرجُلَكمْبِرؤوسكمْوامسحُواالمرافقِ

)،إرجلَكم9تعالىقوله:والأربعونالحادية)المسألة:العربيابنيقول

بنالوليدعنهرواه،نافعبهقرأالرفع،رواياتبثلاثفيهاالقراءةتثبت

والحسن.الأعمشقراءةوهيصتلم

وأالحسنعليقرأ:قالال!لفيالرحمنعبدأبوروى،والنَصْب

فقالالناسبينيقضيوكانذلكعليفسمع"إوأرجلكمقولهفقرأالحسين

مثله.عباسابنوقرأومؤخرهالكلاممقدممنهذابالنصب""وأرجلكم

أبايا:لأنسانسبنموسىوقال،بالخفضوجعفروعلقمةأنسوقرأ

اغسلوا:فقالالطَهُورفذكر،معهونحقبالأهوازخَطَبناالحخاجإنحمزة

الله،صدق:أنسفقال،والعراقبالعراقيبوغسلالرجلينِذكرحتى

المرافقإلىوأيديكموجوهكم)فاغسلواتعالىْاللهقال،الحجاجوكذب

:وقالبلَّهماقدميهمسحإذاأنسفكان!قال!وأرجلكمبرؤوسكموامسحوا

بالغسل.السنَةوجاءتبالمسحالقرآننزل

عِكرمةقالوبه،وغسلينمَسحيناللهافترضوقتادةعباسابنوعن

المسحعليهكانوماالتيممعليهجعلالغسلعليهكانما:وقالوالشَعبيّ

أسقط.

.6مرقآيةالمائدةسورة)1(
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كالروايتينالقراءتينوجعلوالمسحالغسلبينالتخييرالطَبريّواختار

يتناقضا.لمإذابهمايعملالخبرفي

علالرجلينعَطفوتعالىسبحانهاللهأن:ذلكفيالقولوجملة

والقرآن،مثلهَئحفضأو،الرأسإعرابخلافعلىيُنصبفقد،الرأس

فياختلفواوقدوشرِعاً،لغةًوعلماؤهمرؤوسهموأصحابُه،العرببلغةنزل

حالةَنعضَدلكنشرعاَ،محتملةلغةمحتملةٌالمسألةأنعلىفدلَّ،ذلك

قوماًرأىوبأنه،قطمسحَوماغَسلَجمزالنبيًبانالخفضحالةعلىالنَصب

النار")1(،منللعراقيبوويلٌالنار،منللأعقاب"ويل:فقالأعقابهمتلوح

بلاالوجوبعلىذلكفدذَ،الرِجلينغسلإيعابتركعلىبالنارفتوعَّد

لمممسوحتينالرجلينإيعابتركعلىالصحَابةمنقالهماأنوتبين،خلاف

إيعابهما.وترك-لمجيمالنبيئَبوعيديعلم

بأنهماتمضياللغةوأن،محتملتانالقراءتينأنالبديعالنظروطريق

الرسولحديثبناقطعِفلمامسحاً،الرأسإلىالصحابةفرذَهما،جائزتان

يُوجبالنًصببأنقاضيةالسنةُجاءت:قُلنا،وعيدُهوجوهنافيووقف-شًيِر

وظَيفتهتكنلموإن،الرأسمسخبينهماودخل،واليدينالوجهعلىالعطف

ليشتركالاالترتيبلبيانفذكر،بعدهمالاالرجلينقبلمفعوللأنهكوظيفتهما

علىالاختيارحالئمسحانالرجلينأنليبينالخفضوجاءالتطهير،صفةفي

وعطفمغسولاًبالنصبفعطف،الأعضاءسائربخلافالخفانوهما،حائل

فيه.المعنىوصخَ،ممسوحعلىممسوحاًبالخفض

صا-ببالعلمصوتهرفعمنباب-عمرابنعنصحيحهفيالبخارفيأخرجه)1(

غسلوجوبباب-عنهااللهرضيعاثةعنصحيحهفيمسلموأخرجه23،

.215-213صاب-بكمالهماالرجلين
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موضعاً،الرؤوسعلىعط!فهيبالنصبقرأتموهاوإنأنتمقيلفإن

مفعوله،لأنها،معنىًمنصسبهدهيلفظاًمجرورةًكانتوإنالرؤوسفإن

عليه.عطفالذيمثلالمسحفوظيفتهانصباًأوخفضاًقرأتهافكيف

انرؤوسعلىمعطوفةأنهاوظهرَخَفضاً،قرأناهاوإنأنَايعارضه:قلنا

كقوله.أحدهمابهينفردبفعلالشيءعلىالشيءبعطففقد

ورمْحاًسَيفاًمُتقلِّداًالوَغَىفيزوجكوَرأيتُ

وكقوله:

وأقِطْوَتمَبرألبَانفرًابُ

قيل:فإن.وأقِطٍتمَروآكلُألبانٍوشراب،رمحأوحاملًاسيفأمتقلداً:وتقديره

السامعفهمعلىمفعولاًاتكالابهيكنلموانالفعلىفيوشزَكعطفهناها

وإنفعلهمافيويثركهماالرؤوسعلىالرجلينعطفهناوها:قلنا،للحقيقة

تكونأنهاأيضاًبيناوقد،بفغفقدالمبلِّغبيانعلىتعويلًامفعولُهلهيكنلم

()1(.البيانفيظاهروذلكالخُفينتحتممسوحةً

القراءاتيستعرضتفسيره.?َاليرببْابن!الجد-.

شرعية،أحكاممنذلكعلىيترتبَوماعليهاالمعانيتوجيهمعالصحيحة

منطوقضمنبينهما،الجمعأمكنإنواحدمعنىعلىالقراءاتيحملثم

وردمامناقشةبعدذلككل،الآياتمقغيرهمعالتناقضمنوسلامتهالآية

لمذهبه.المخالفةفيهايرىاحتمالاتمنالقراءاتعلى

هوَقُلْالمحيضعن!وش!ألونكَ:تعالىقولهتفسيرعندذلكومن

تطَفَرنَفإذَاَ،يطهُرنَحتَىتقرئوهُنَّولاالمحيضفيالنَساءَفاعتزئواأذىً

.574ص2جى-القرآنأحكام-العربيابن)1(
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!)1(.المتطفرينَويحمثالتًوابينَيحمثالفهَإنَالفهُأمركمُحيثمنفآتوهُن

وقُرىءمخففاً،قرىءيَطهُرنحتىتقربوهنً)ولا:العريئابنيقول

فإنالماء،استعمالفيظاهراًكانوإنوالتخفيفمشذَداً،يطَّهرن()حتى

فجعلفاطفَرو!و)2(جُنُباًكنتمْ)وإنتعالىاللهلقولأظهر،فيهالتشديد

للتحريم.وغايةًالِإباحةفيشرطأذلك

وقد،الدمعنهنينقطعحتى"يطهرن"حتى:تعالىبقولهالمرادقيلفإن

يقالكماطَهر،بمعنىتطفَر:فيقال،التخفيفموضعالتشديديستعمل

إلىيفتقرومذهبكمإضمار،إلىيفتقرلالأنهأولىهذاويكون.،وقطَعَقطَعَ

بالماء.قولكإضمار

مشدداًقطَعيقالولادمُها،انقطعبمعنىالمراةاطفَرتيقاللا:قلنا

التخفيف.تكثيربمعنىالتشديدوإنمامخففاً،قطعبمعنى

)فإذا:فقالالمراد،علىيدلمابعدهذكرقدأنهوهوآخر،جواب

الغايةفيالمذكورهوالشرطفيالغايةبعدماأنَّوالظاهربالماءوالمرادتطفَرن(

يايطهَّرن"قولهمعنىوهو،مخففأيطهُرن""حتى:تعالىقولهفيكونقبلها،

رجاذ)فِيه:تعالىقالكماالآيةفياللغتينبينجمعَولكن،بعينهمشدداً

*!)3(.ائطهرينَيُحِثواللّهُيَتطفَرُواأنْيُحئونَ

إعادةكانولو،إعادةلاكلامابتداث"تطهرن"فإذا:تعالىقولهإنوقيل

الله"أمركمحيثمنفآتُوهُنيَطهُرز"حتى:فقالالأولعلىلاقتصر

.222رقمآيةالبفرةسورة(')

.6رقمآيةالمائدةسورة)2(

.801رقمآيةالتوبةصورة)3(

257http://www.al-maktabeh.com



آخر.حكمٍاستئنافأنهدلعليهزادفلما،خاصة

فيالمذكورهوالشرطفيالمُعادَفإنالظاهر،خلافهذاإن:فالجواب

فلاعليهالزيادةوأمابالواو،لذكرهغيرهكانولو،بالفاءذكرهبدليل،الغاية

حتىزيداًالثوبهذائعطلا:قاللوأنهترىألا،بعينهيكونأنعنتخرجه

أرادولو،بعينههولكاندرهمومائةالثوبفاعطهدخلفإذاالدار،يدخل

وكذا،كذافافعلوجلسدخلفإذاالدار،يدخلحتيتعطهلا:لقالغيره

اللَسان.فيالنظمطريقهذا

وأنتمإضمار،إلىقولنافينفتقرلاإنا:قولهمأنوذلكآخر:جواب

منالِإضمارهذافإن،ترجيحهذابمثليقعلا:قلناإضمار،إلىتفتقرون

به.كالمنطوقفهذاالكلامضرورة

اللهقولأنّنسفَم:نقولإنا:الآيةمنالثانيالمتعلقوهو:ثالثجواب

"فإذاذلكبعدقاللكنه،دمُفنينقطعحتىمعناهأنأيَطفرن"حتى:تعالى

أحدهما::شرطينعلالحكمتعلقبالماء،اغتسلنفإذامعناهتطفَرن"

علىالوطءوهوجواز،الحكبمِفوقف،بالماءالاغتسال:والثاني،الدًمانقطاع

فإنالنَ!احَبلغُواإذَاحتىاليتامَى)وابتلُواتعالىكقولهذلكوصار،الشرطين

المالدفعجوازوهوالحكمفعفَقأموالهُمْا!)1(إليهِمْفادفَعُوارُشْداًمنهُمْآنَستُمْ

فوقَفَالرشد،إيناس:والثاني،النكاحبلوغ:أحدهما:شرطينعلى

)فلَاثلاثاً:المطلقةفيتعالىقولهوكذلكبأحدهما،ثبوتهيصحّولمعليهما،

الوطء،باشهكأاطالسُّنَةجاءتثممهـ)2(،غيرَهُزوجاًتنكحَحتَّىبعدُمنْلهُتحلُّ

ء()3(.الوطووقوعالنكاحانعقادوهماجميعاً،الأمرينعلىالتحليلفوقف

لم.6رقمآيةالنساءسورة)1(

.235رقمآيةالقرةسورة)2(

.165صا-بالمرآنأحكام-العرببابن)3(
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للاستدلالالقراءاتعلىالمعانيتوجيهفيالعرببابنيمضيوهكذا

والاحتمالاتالأقوالامناقشةبعدصحتهايرىالتيالشريةالأحكامعلى

كلامهنهايةفيويقولبينا،كمامناقشتهامعأقوالتسعةَيعددحتىفيها،

لنا،حُخةالقراءتينجعلنا)قد:القراءاتمنمقصودهعلىمسمتدلأومناقشته

التطهرتقتضيالتشديدقراءةفإنمنهما،واحدةكلِّمنالدليلوجهوبينَا

القراءلَينإحدىأنعلى،بيناهكماموجبةأيضاًالتخفيفوقراءةبالماء،

اقتضىالقرآنأنكما،بالماءالاغتسالأوجبتوالاخرىالدمانقطاعاوجبت

بالوطءالتحليلالسنَةواقتضت،بالنكاحالأولللزوجثلاثاًالمطلقةتحليل

بينهما.فجمعنا

فائدةعلحملتموهماقدكنتمهكذا،القراءتيناعتبرتمإذا:قيلفإن

وهىِ،متجددتينفائدتينعلىحملناها،قلناكمانحناعتبرناهاوإذا،واحدة

:قولواعتبار،الحيضأكثرفي""تطفَرنتعالىقولهفيالدمانقطاعاعتبار

الأقل.في""يطهُرن

مثالًالذلكوجدنافقدواحد،معنىعلىحملناهاكناإنونحنقلنا:

فلمالأدلةوحفظنا،نخضَهولمالاَيةنطقوحفظنا،والسنَةالقرآنفي

تأويلمنأولىفهوالثلاثةالاصولهذهعلىيترتبتأويلنافكانننقضها،

عنهاإ)1(.يخر!آخر

قراءةمرجحاًالقراءاتاستعراضفيالعرببابنيمضيكلهذلكوبعد

بهاالتَمسكعلىالشديدحِرصِهمعلهافوخهاً،المتواترةوهيالجمهور

والضعيفة.الشاذَةالقراءاتمنغيرهاوتركعليها،والتعويل

.165صاجى-المرآناحكام-العرب!31)1(
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والمسائلللأحكامأصلأتكونلأنتصلحفلالذا،أصللهايثبتلم

الثرعية.

)وعلى:وجلعزاللهلقولئفسيرهعندالعرببابنيقولةذلكومثال

()1(.000مسكَينٍطعائمفديَةٌيطيقُونَهُالّذينَ

والياءالطاءبفتحءوقرىالياء،وإسكانالطاءبكسريطيقونه)وقُرىء

مضمومة.الاولىلكن،الثانيةالياءبتشديدكذلكءوقرى،وتشديدهما

."يطوقونه"ءوقرى

واسندرُويَوإنوراءهاوما،الصحيحةلأنهاالاولىالقراءةهيوالقراءة

أصل()2(.لهايثبتلملأنهحكمعليهايُبنىلاالشاذَةوالقراءةشاذ،فهي

إليهاتوصلت،والشاذةالصحيحةالقراءاتمنالعربيابنمواقفهذه

كتابةفياهتمامهجليَنصمثالعربيابنأنَّذلك،كبيرينوعناءجهدبعد

،للقراءاتيتعرضوقفَماومناقشتها،وأدلتهاالشرعيةالأحكامعلىالتفسير

إليهيذهبماترجيحأجلمنأوظاهر،خلافموضعكانتإذاإلَأ

البشطعتحتى،كلّهابأجزائهكتابهباستعراضقمتفإننيولذلك،ونصرته

فيوُفَقتُقدأكونأنأرجووالذيقدمتها،التيالامثلةهذهعلىالحصول

المقصود.وتحقيقالحقلِإصابةعرضها

1رقمآيةالبقرةسورة()1 At.

97.صاجى-القرآنأحكام-العربيابن)2(
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وقلوكُمْآتوامايؤتون)وائَذينَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكومثال

!)1(.راجعُونَرئهمْالىأنَهمْوجلة

عُميربناللهعُبيدِمعدخلت:قالعطاءرَوى)وقد:العربيابنيقول

فلماأتَوْا"ما"يَأتونقالتآتَوا"مَا"يُؤتُونَ:تقرؤوهكيف:لهافقالعائشةعل

إلميئَأححثقالتكمايكونلأنعمير:بنالبهعبيدليقالعندهامنخرجنا

الذنوبيأتونأيالمجيءمنأتَوْا"مَا"يَأتون:بقولهايِعني،النَّعمحمُرمن

.(خائفونوهم

بأعضاءتتعلقواولاالجمهورقراءةعلىعَ!لُوا:العربيبنبكرأبوقال

يومخافواوالقربالِإخلاصأعمالهمعلىغلبإذاالقومكانإنماالكَسِير،

يغلبأنللمتقينالأفضلإن:وهي،كبيرةمسألةوهيالأكبر،الفزع

بفضلتشهدالآيةفهذه،الخوفمقامعليهميغلبأوالرجاءمقامعليهم

!)2(مُشفقونَربًهمْخشيَةمنْهمالًذينَ)إنَ:تعالىلقولهالخوفمقامِغلبة

يُشركونَ!)4(لابربًهمْهمْئؤمنُونَ!ه)3(!الةوالًذينَربًهمْبآياتِهم!وائَذين

.!)5(راجغونَرئهمْإلىأنًهمْوجلقيوقلوكمْآتوْاما)والذينَيؤتون

بالقراءةالتمسكإلىالسابقالمثالفييدعوالعرببابنكانوإذا

الصحيحةالقراءةأنيبينهنافإنهوالشاذّةالضعيفةالقراءةوتركالصحيحة

لأنهحكمٌعليهايُبنَىفلاالشاذةوأماالأحكامإلىالوصولفيالاتباعواجبة

.06رقمآيةالمؤمن!تسورة()1

.57رقمآيةالمؤمنينسورة)2(

.OAرقمآيةالمؤمنينسورة)!م(

(t)95رقمآيةالمؤمنينسؤرة.

5013ص3!-القرآنأحكام-العربيابن،06رقمآيةالمؤمنينسورة)5(
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القراءاتمنعطيَّةَابنموقف

استعراضفيالمطلقةعنايتهيفرغعطيَّةابننجدإلمطالعةوالبحثلدى

ولقد،المعانيمنالقراءاتهذهماتحتملهبيانمع،والشاذّةالمتواترةالقراءات

إيراد)وقَص!ي:فقالتفسيِرهمقدمةفيالمسألةهذهمنموقفهعطئةابنحذَد

محتملاتوجميعالمعانيتبيينواعتمدتوشاذها،مستعملهاالقراءاتجمغ

.(()1الألفاظ

أوضحصورةلناقذَموإنما،الحدهذاعندبالوقوفعطيَّةابنيكتفولم

وأحكام،الشادةالقراءاتوبينالمستعملةالقراءاتبينالفرقخلالهامن

)ومضت:فقالذلكفيالحكمعئَةبيانمعوخارجها،الصلاةفيكلٍتلاوة

وأما،بالِإجماعثبتتلأنها،يصلىوبها،السبعةقراءةعلىوالأمصارالأعصار

منهالمرويّأما،عليهالناسيجُمعلملأنهوذلك،بهيصلىفلاالقراءاتشاذّ

أنهمإلَأفيهيعتقدفلاالتابعينعلماءوعنعنهماللهرضيالصحابةعن

فيأذكرهوإنما،بهيوثقفلاقاربهومنالئَممأل)2(أبيعنيؤثرماوأما،رووه

()3(.المستعانوالله،يُجهللئلاالكتابهذا

عندهالصحيحةالقراءةضابطأن،تقدمفيماعطئةابنرأيوخلاصة

العثماني،الرسموموافقة،العربيةلوجهالقراءةموافقةيقتضيالذيالِإجماع

الِإباحة.وخارجهاالصلاةفيالقراءةبهذهالتلاوةالسند،وحكموصحة

ابنصزَحفقد،ا)ضاذةالقراءاتمنوالتابعينالصحابةعنرُويماأما

عننقلهصحًماأن:ذلكوتفسير،رووهأنهمإلَأفيهيعتقدلابأنهعطئة

63.صا-بالوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

.TVص2جى-النهايةغاية-الجزريابن-قعنبابيبنقعنب:السمالابو)2(

63.صا-بالوجيزالمحرر-عطيًةابن)3(
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فيوجهلهوكانوالتابعينبعفالصحابةعنالقراءاتعنرُويَمماالآحاد

التيالآحادرواياتمنيعتبرفإنه،العثمانيالمصحفخطوخالفالعربية

فيبهاالقراءةتصحفلاالواحد،بخبرقرآنيثبتلاإذ،القرآنبهايثبتلا

.الصلاة

عطئةابنفيذكر-السُّمَيفعابن-وأمثالهالسمألأبيعنرويماأما

الصلاةفيبهاالقراءةتجوزلاوبذلكبها،يوثقلاشصاذةقراءاتهمأن

القراءةلشروطفاقدةوبالتاليالجمهور،لقراءةمخالفةلأنهاوخارجها،

الصحيحة.

تفسيرهفيالقراءاتهذهذكرإنماأنهكذلكعطثةابنكلاممنيؤخذومما

بالباطل.الحقفمِلتبسصحتها،يتوهمواولاحقيقتها،علىالناسليقف

،تفسيرهمقدمةفيالقراءاتمنموقفهدحدًقدعطيةابنكانوإذا

المنهج.لهذائعتبرُتطبيقاًالتيتفسيرهمنالأمثلةإلىالآنفلننتقل

سعةعلدلًت،القراءاتفيمتعددةمسالكتفسيرهفيعطئةابنسلك

عليهاقامالتيالاصولمنأصلَاَجعلهالذي،العلمهذامنوتمكنهاطلاعه

منهجه.

:الأولالمسلك

منالكريمةالآياتألفاظفيالواردةالقراءاتعطئةابناستعرضلقد

ومَا!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثال،توجيهأوتعقيبكير

بالمتًقينَ!)1(.عليئمواللّهُيكفروهُفلنخيرٍمنْيفعلوا

.151رقمآيةعمرانآلسورة(1)
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عامر-وابنبكرأببروايةفيوعاصمكثيرابن)قرأ:عطيًةابنيقول

وحفصوالكسائيحمزةوقرأ،الأمةهذهمخاطبةعلىبالتاء-وَتكفروهتَفعلوا

بعدهماوما-ويؤمنونيتلون-منتقدممامشابهةعلىفيهمابالياءعاصمعن

()1(.بالوجهينيقرأعمروأبووكان

الثاني:المسلك

عييهاالمعافيوَذكرتوجيههامعالألفاظفيابقراءإتِالواردةاستعرا!ا

يرونإذظلمُواائَذينَيرَى)ولو:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

!)2(.العذابِشدِيدُاللّهَوأنَّجميعأللّهِالقوًةَأنَالعذابَ

اترى"عامروابننافعقراظلمواالذينترى)ولو:عطيةابنيقول

علىعطفكذلكالأخرى!"أنَوالألفبفتحأنَّ"و9،فوقمنبالتاء

للعذابرؤيتهمحالفيظلمواالذينمحمدياولوترى:ذلكوتقدير،الاولى

هذاعلىجمُضمرفالجواب،للهأن-القحالهواستعظامهممنهوفزعهم

آلذينمحمَدياترىولواخر:وتقدير""أنفيالعاملوهو،المعنىمنالنحو

وقد،جميعاًللهالقوةأنلعلمت،منهوفزعهمللعذابرؤيتهمحالظلمواْفي

يحتاجمَنفيَهم3َفإن،امَّتهوالمرادخوطبولكن،ذلكعَلِمَ-لمجهدالنبيئُكان

.هذامثلبمشاهدةعلمهتقويةإلى

،للعذابرؤيتِهمحالفيظلمواالذينمحمدياترىولو:ثالثوتقدير

فائلام،يهمحلَماولاستعظمتالنكالمنمبيغيملعلمت،للهالقوةلأن

بعدمقدرمحذوفوالجواب،أجلهمنمفعوليفهي"أنقبلمضمرة

تخَيُّله،بهيسموالسامعتدعلأنك،مبالغةالو"جوابحُذفوقد،ذلك

شرحت.ماإلىنفسهلوطنتولوشرحت

.302ص3ب-الوجيزالمحزر-عطئةابن)1(

.165رقمآيةالبقرةسورة)2(
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منالهمزةوكسربالتاء،"ترى"وشيبةجعفرو(بووقَتادةالحسنوقرأ

حلمالاستعظمتالعذابيرونإذظلمواالذينترىولوذلكوتأويلأ"ان

لله".القوة"إنَبقولهالخبرابتدأثم،بهم

القوةإنَيقولونالعذابيرونإذظلمواالذينترىولوآخر:وتأويل

حالهم.لاستعظم!جميعاًلله

أسفلمنبالياء""يرىكثيروابنوعاصمعمرووأبووالكسائيحمزةوقرأ

فيحالهمظلمواالذينالدنيافييرىولو:وتأويله"أن"منالألفوفتح

جميعاً.للهالقوةأنلعلمواالعذابيرونإذالآخرة

الذينيعلمبمعنىيرىولو:والأخفشالمبرَدعنرُويآخروتأويل

"يرى"فبهمحلًمالاستعظمواجميعاًللهالقوةأنالعذابيرونإذظلموا

المفعولين.مسدوسدت""أنفيعامل

الياءقراءةفيوالتقديرالبصر"رؤيةالآيةهذهفي"الرؤية:عليأبووقال

للمبالغة،"لو"جوابوحذفجميعاً"،للهالقوةأنَظلمواالذينيرىولو9

مقدراً.فيهاالعامليكونأنمنأرجحوهوالظاهر،الفعل"نَ"1فيويعمل

وتصحيحاًللأمرتقريباًالمستقبلاتهذهفيمضىلمِاوهي"إذ"ودخلت

النَارِأصْحَابُ)وَنَادَى:تعالىقولهفيالمستقبلموقعالماضييقعكما،لوقوعه

النخعي:الأشزقولومنهالحنَةِ!)1(،أصْحَابَ

العُلاعنوانحرفتُوفريبقيتُ

عبوسِبوجهأضيافيولقيتُ

.05رقمآيةالأعرافسورة(1)

265http://www.al-maktabeh.com



إمأوذلك"إت"منالألفوكسرأسفلمنبالياء"يرى"طائفةوقرأت

وقرأجميعاًللهالقوةإنلقالواتقديرعلىوإمّاالخبر،وابتداءالجوابحذفعلى

بفتحها()1(.والباقونالياء،بضم""يرونوحدهعامرابن

الثالث:المسلك

بممواقفعدَةفيذلكوبيال!القرإءاتإترجيح

إلَأإلهَلَاالفة،ألملهوتعالىلقولهتف!ميرهعندالجمهور،قراءةترجيحأحد!

بفتح-الله7أ-السبعة)وقرأ:عطئةابنيقول!)2(القئوئمالحيُّهوَ

قطعثمالميمسكَّنأنهعاصمعنوزوي،ساقطةوالألفالميم

أبوالثانيةوروىحَفصقكالجماعةهيالتيالاولىروى،الألف

بكسر""ألمَِحَيوةَوأبوجعفرأبودرقرأ،عاصمعنالافزَاءوذكرهابكر،

الفتح،والصوابذلكمنتمنعالياءلأنرديءوذلك،للالتقاءالميم

()3(.الناسجمهورقراءةوهي

ومثال،واللغةالشريفَالحديثإلىاستناداًالجمهورقراءةترجيح:الثاني

أحدٍعلىتلوونَولاَتصعدونَ!إذْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلك

مَاعلىتحزنوالكيلَابغمّغماّفأثابكمْاخراكُمْفييدعوكُمْوالرسولُ

ك!!)4(.تعملُونَب!اَخبيرٌوالقهُأصابكُمْمَاولاَفاتكمْ

اصعدمنالعينوكَسرالتاءبضمالناسجمهور)وقرأ:عطثةابنيقول

."الواديفيتُصعدون"إذكعببنأببقراءةوفي،الأرضفيذهبومعناه

.rAص2!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

.1،2رقمآيةعمرانآلسورة)2(

.7ص3جى-الوجيزرالمحرً-عطئةابن)3(

.153رقمآيةعمرانآلسورة)4(
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أسماءمناسم:وصعدة،الأرضوجهوالصعيدمحمد:أبوالقاضيقال

إلى،الصباِحفيدخلأصبحكماالضَعيد،فيدخلمعناهفَأصعد:الأرض

بعيداً،سفراَاستقبلواإذا،وغيرهامكةمنأصعدنا:تقولوالعربذلكغير

الِإبل:لحاديعبيدةأبووأنشد

الِإصعادِعلىتبكينَكنتِقَدْ

الحَاديوصا!صحتِفَالاَنَ

"إذْ-وقَتادةومجاهدواليزيدالرحمنعبدوأبوالحسنأبيبنالحسنوقرأ

إذاصعودجهذاوالمعنىعلا،إذاصعدَمن،والعينالتاءبفتح-"تَصْعدَون

صفةفيمبالغةً"تلوون"ولاوقولهأكثر،الأولىوالقراءة،الجبلصعدَ

.الانهزام

"يلوونولايصعدون"إذشِبلروايةفيكثيروابنمُحَيْصِنابنوقرأ

الواوبهمزةتلئون""ولاالقراءبعضوقرأ،الغيبذكرعلىفيهمابالياء

لغة.وهذهالمضمومة

علىمتركبةقراءةوهي،واحدةووَاواللامبضئَم"تَلون"ولابعضهموقرأ

وحذفتالًلامإلرالهمزةحركةنُقلتثم،المضمومةالواوهَمَزَمنلغة

الساكنتين.الواوينإحدى

"ألوى"منالتاءبضم""تُلوونبكرأبيروايةفيوعاصمالأعمشوقرأ

يريدوالحاء،الألفبضماحد""علىقيسبنحميدوقرأ،لغةوهي

الجبل.علىكانلأنهجمييهاللهرسولبذلكوالمعني،الجبل

مابعدإلاالجبلعلىيكنلم-شفهالنبيلأنأقوىالشهيرةوالقراءة

وزوي.يدعوهموهوكانتإنماإصعادهممنالحالوهذه،عنهالناسفر
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يَفرُّون()1(.والناساللهعبادإليئَيناديكانأنه

بعضهاوترجيحعليها،المعانيتوجيهمعالقراءاتاستعراض:الثالث

رأيه.حسبخطأمنالمفسرونفيهوقعمابيانمع،بعضعلى

تعفَفونَكنتمْبمَارلَّانيينَكونوا)ولكنْ:تعالىقولهتفسيرعندومثاله

!)2(.تدرشونَكُنتُمْوبمَاالكتابَ

بسكون"تُعلِمُون"عمرووأبوونافعكثيرابن)وقرأ:عطثةابنيقول

"تُعَلِّمون"والكسائيوحمزةعامروابنعاصموقرأ،ائَلاموتخفيفالعين

بالتضعيف،الفعلتعديةعلىوهذا،اللاموكسرالتاءبضممثقلا

.الكتابالناستعلمونتقديرهمحذوفالقراءةهذهعلىالثانيوالمفعول

قراءةرُخحتوقد،المعنىمتقاربتاوالقراءتان:الإمامالفقيهُقال

منللموفقأوجبتالتيالعفَةهوالعلموبأن،تدرسونبتخفيفهمالتخفيف

الاخرىوَرُخحت،ذلكفيشرطاًالتعليموليسربانياً،يكونأنالناس

التثقيلقراءةفتجيء،التعليميتضمنلاوالعلم،العلميتضمنالتعليمبأن

المدخ.أبلغِ.يخى

فيكأنهفالتعليم،يعلممنبحالالعالمحيثومنحمفَقيبَم/اكل!لترليَ

)تَعلمون(والحسنمجاهدوقرأ،أرجحعنديالتخفيفوَقرأءةالعفمضمن

المفتوحة.ائَلاموشدوالعينالتاءبفتح

؟وكانالراءبرفع"يأمركم"ولاوالكِسائيعمرووأبوونافعكثيرابنوقرأ

.265ص3ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن()1

.97رقمآيةعمرانآلسورة)2(
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"ولاوحمزةعامروابنعاصموقرأتخفيفاً،الراءحركةيختلسعمروابو

"ولاقولهرفعفمناايأمركم"قولهمنالراءفيخلافولانصباًيأمرَكم"

ابنوقال،اللهيأمركمولا:المعنىفيسيبويهقالالقطعفهوعلى"يأمركم

"لنمسعودابنقراءةوفيالبشر،هذايأمركهاولاالمعنى:وغيرهجريج

عطففهيالرّاءنصبَمنقراءةوأما،القطععلىتدلقراءةفهذه"يأمركم

وقال،وغيرهعليّأبوقالهيأمركمأنلهولاوالمعنى")1(،يؤتيه"أنقولهعلى

")2(.يقول"ثمقولهعلىمعطوفبالنَصبيأمركمولاقولهالطبرفي

فيوالأرباب)3(،المعنىبهيلتئملاخطأأبومحمد:(وهذاالفقيهقال

الظاهرالمعنىهذاعلىبالكفر!تقرير)ايأمركمتعالىوقولهالاَيةهذه

.()4(فساده

:القراءاتبينالجَمْعُ:الرابعالمسلك

معنىعلىبينهايجمعثمالقراءاتيستعرضعطيًةابننرِىوهنا

والنحو.اللغةإلىذلكفيمستنداَواحد

طَيباتِمنْأنفقُواآمنُواائَذينَأئها)يَا:تعالىقولهعند:الأولومثال

تنفقُونَمنهُالخبيثَتيفَفواولاَ،الى*رضمنَلكمْأخرجنَاومفَاكسَبتُمْمَا

الآية!...والئبؤَةوالحك!مَالكتابَاللةيزتيهُأنلشرٍكانَوهي)ماالسابقةالآيةفي)1(

97.رقمايةعمرانآلالسابقة

.97رقمآيةعمرانآلالسابقةالآيةنفسمن9يقولثم9)2(

)ثمتعالىقولهمنتقدمماعلىعطفاًأي"يأمركملأ،أنالتقديريأقيحينماالخطأ)3(

جملةعليهعطفتماعلمعطوفةالنصبقراءةعلى"يأمركم"لاجملة!وتصبحيقول

!.يؤتيه"انوهي"يقولئم9

.014ص3جى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)!ا(
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1(.حميدٌ!)غنيئاللّهَأنَّواعلمُوافيهِتغْ!حِضُواأنإلًابآخذيهِولستُمْ

يقالوتعمدوا،تقصدوا:معناه)"تَيَمَمُوا"محمد:أبوالقاضيقال

القَيْس:امرىءقولومنهقصدهإذا:وكذاكذاالرجلتيمم

ضارجٍعندَالتيالعينَتَيمَمَتِ

)2(طاميعَرْمَضُهاالظِّلُّعليهايَفيءُ

جمهورقرأوهكذا،الماءعدمعندالوضوءمنالبدلهوالذيالتيممومنه

موضعاً،وثلاثينواحدفيالتاءتشديدكثيرابنعنالبزِّيوروىَالناس

تؤموا"ولامسعودبنعبداللهقراءةفيانّالطَّبريوحكى.الحرفهذاأولها

القراءتينفيوالمعنى-البناءإمامومنه،قصدتإذاأممتمن"الخبيث

واحد()3(.

إبراهيمَمقامُبيناتٌآيَات)فِيهِ:تعالىقولهتفسيرعند:نياكالمثال

آمِناً!هه)4(.كانَدَخلَهُومنْ

ابيئُوقرأبالجمع!بيناتآيات)الناسجمهوروقرأ:عطيَّةابنيقول

علامةَيريدالطًبريّقالالِإفراد،على(1بينة"آيةعباسوابنوعمركعبابن

مجاهد.عنذلكوحُكيَ،وحدهواحدةًالمقام

فيقربالجنساسمبالاَيةيرادأنوئحتمل:محمدابوالقاضيقال

.rtvرقمآيةالبقرةسورة(1)

الكثير،الماء:طام،شوكلهالنبات؟والطحلبالعرمفرْ،موضعاسم:ضارج)2(

.العروستاض!فيوالبيت

.-382ص8!54،ص5!96،ص!2!العروسرتاجانظر-

ryص2جى-الوجزالمحرر-عطيةابن)3( i.

.79رقمآيةعمران%لسورة()4
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الاولى.القراءةمعنىمن

من:عباسقابنفقالالبيناتالاَياتعنالمفسرينعبارةواختلف

ذلك.وغيروالمَشعَرالمعروفالحجريريد،المقام،الآيات

يرادإنمابالِإفرادآيةقراءتهأنعلىيدلوهذا:محمدأبوالقاضيقال

()1(.الجنساسمبها

الخامس:المسلك

التوجيه،يستحقماتوجيهمعوالشاذةالصحيحةالقراءاتاستعراض

.السابقونذكرهلمامخالفاًللفظتفسيرهفيجديدلغويبمعنىوينافرد

كيفَالعظامإلى!وَانظُرْ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعندذلكومثال

كلَشَيءٍعلَىاللهَأنَأعلَمُقالَلهُتبَيَّنَفلَمّالَحماًنَك!وهاثُمنُنشزُها

قدِير!)2،.

"نُنْشِرها"عمرو:وابوونافعكثيرابن)وقرأمحمد:أبوالقاضيقال

والكِسائي:وحمزةعامروابنعاصمِوقرأوبالراء،الأولىالنونبضم

وضمالأولىالنونبفتح"ننْشرها"عاصمعنأبَانورَوى،بالزاي"نُنْشِزها"

حَيْوَةَ.وأبووالحسنعباسابنكذلكوقرأهاوبالراء،الشين

أَنشريقال،نحييهافمعناهوِبالراءالأولىالنونبضمننشرهاقرأهافمصن

مهـ)3(.أنْشرَةشَاءَإذا)ثُمَ:تعالىاللهقال،فنشرواالموتىالله

.151صر3%-الوجيزرالمحرً-عطيًة71(1)

-925رقمآيةالبقرةسورهَ(2)

.22رقمآيةعبرسورة)3(
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الناشِر".لِلْمَيِّتِعَجباً"يا:الأعشىوقال

فيلغةًتكونانيحتملالأولىالنونبفتح"نَنشرها"عاصمِوقراءة

كما،ونشرتهالميتنشرفيجيء،وانشرِتهالميتنشَرْتُ:يقالالِإحياء،

ورجَعْتُه،زيدورجع،وغِضتهالماءوغاض،وخسرتُهاالدابةخسِرت:يقال

وكأنوالأعضاء،العظامطيالموتكأنالطيّضدبهايرادأنويحتمل

:فمعناهبالزاي"ننشزها"قرأمَنْوأمانشر.بعضإلىبعضهاوجمعَالِإحياء

الشاعر:قولومنهالأرضمنالمرتفعوالنشز:نرفعها،

مُجَللحِصَانٌنشْزاًعَلاماإذاكأنَهفيهاالحَوْليئَالثَعْلبَتَرى

للِإحياء،بعضإلىبعضهابرفعننشزهافتقديره:وغيرهعليأبوقال

الاغشى:وقالالمرأةنشوزومنه

نَاشِزاالكواهِنَتأتيقضاعية

وأَنشزته.نشز:يقال

رفعالنشوزمعنىيكونأنعنديويقلقُمحمد:أبوالقاضيقال

وقففكأنهقليلا،قليلاالارتفاعالنشوزوإنًما،بعضإلىبعضهاالعظام

وقال،الاختراععندمنهايوجدماوخروجالرفاتالعظامنباتعلى

ماعلىتجدهالعرباستعمالوانظرننبتها،معناه"ننشزها":النقاش

بذلك،التشبيهعلىالأرضمنوالنشزنابْالبعير،نشزذلكمن،ذكرت

تعالىوقولهعليها،أن"تكونينبغيالتيالحالفارقتكأنهاالمرأةونشزت

،النابكنشوزشيئاًشيئأفارتفعواأيفانشُزُوا!ه)1(،انشزُواقيلَ)وإذا

فيويبعد،الارتفاعمنضرباًالنشوزفكان،التوسعةتكونفبذلك

نشز.:غرفةفيأوحائطفيارتفعلمنيقالأنالاستعمال

.11رقمآيةالمجادلهَسورة(1)
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ذلكوروي،والزايالشنوضمالنونبفتح"نَنشُزُها":النًخعيّوقرأ

بالياءأ)1(.نُنشِيهاكيف:كعببنابيوقرأ،وقَتادةعباسابنعن

:السادصالمسلك

ذُكرتالتيالضعيفةالوجوهوبيانتوجيههامعالقراءاتاستعراضر

والنحو.اللغةأساسعلىونقدهافيها،

نِحلَةًصَدُقَاتِهنًالنَساءواتوِا!ه:تعالىاللهقولتفسيرعندذلكومثال

مريئاَ!هه)3،.هنيئاًفكُلوةنَفساًمنهُشيءعَنلكُمطِبنَفإنْ

بنالحسنقراءةوهىِهمزِ،دونمرباً""هنياً)وقُرىء:عطيَّةابنيقول

الشفاء.يعطىأنالبَعيرهناءومن:الطبريّقال،والزهريّالحسنأبي

الطعام:اللغويونقالوإنماضعيفوهذا:محمدأبوالقاضيقال

قالالمريء،وكذلك،المَغثةالحميدالمستحسنالسائغهو:الهنيء

قالوا:أفردوافإذا،الِإتباععلىومرأنيالطعامهنَأنييقولون:اللغويون

()3(.أفعلوزنعلىأمرأني

فمثاله:النحوأساسعلىالقراءاتنقدوأما

والصابئونهَادواوالذينَآمنواالَّذينَ)إنَ:"نعالىقولهتفسيرعندا-

ولاَعليهمخوفثفلَاصالحاًوعَملالاَخرواليومبالفهِآمنَمنوالنصارى

يَحزنونَ!)،(.هُم

792.صر2-بالوجيزالمحرر-عطية31!)1(

!ا.رقمآيةالنساءصورة)2(

.02ص4!-الوجيزرالمحرً-عطيةابن)3(

.96رقمآيةالمائدةسورة)4(
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وعليه،بالرفع"والصابئون"الجمهور)قرأ:عطيةابنيقول

وابيئُوعائشةعفانبنعثمانوقرأ،السبعةوالقرَّاءالأمصار،فيالمصاحف

بينةُقراءةوهذه"والصابئين"والجحدريّجُبيربنوسعيدابنكعب

الباءبكسر"والصابيون"والزهرفيالحسنأبيبنالحسنوقرأ،الِإعراب

.البقرةسورةفيتقدموقدهمز،دونالياءوضم

البصرةونحاةوالخليلسيبىفمذهب""والصابئونالجمهورقراءةأما

آمنواالذينإن:قالكأنه،بهالمرادوهوالتأخير،معناهالذيالمقدممنأنَّه

ولاعليهمخوففلاصالحاًوعملالآخرواليومباللهآمنمنهادواوالذين

ذلك:فينظيراًالزخاجوأنشد،كذلكوالنصارىوالصابئونيحزنونهم

شِقاقِفيبقينَامابُغاةوأنئمأنًافاعلمُواوإلَأ

وحكى،كذلكوأنتمأي،المعنىفيمؤخراللفظفيمقدموأنتمفقوله

الذ-ت،علىعطْف""والصابئون:قالاأنهماوالفرَّاءالكِسائيّعنالزجَّاج

القولهذاالزجَّاجوخطَأ،ضعيفإننصبوإذ،الرفعالذينفيالأصلإذ

:قالأنَهالكسائيعنأيضاًوحكى،النواصبأقوىإنَ:وقال

همهادواوالتقدير))هادوا"فيالضميرعلىعالف"والصابئون"

هادوا()1(.الصابئينأنَيقتضيلأنهالمعنىيردهقولوهذا،والصابئون

نجدهالقراءاتفيالمتعددةعطيةابنمواقفاستعراضفهذاوبعد

عليهاوالتنبيهالشاذَهَالضعيفةالقراءاتذكرمنماتدمتهفيبهصرخَبمايلتزم

صحتها.لَوهمفيزولالناسويعلمهاتجهللئلا-السمألأبي-كقراءة

.157صر5جى-الوجيزرالمحرً-عطيًةابن)1(
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الفهشعائرِمنوالمروَةالصًفا)إنًوجلعزاللهلقولتفسيرهعندفيقول

فإنَخيراَتطوَّعومنبهمايطًوفأنعليهِجُناحفلَأاعتمرَأوالبيتَحجًفمَن

.)1(لأعليئمشاكراللًه

وانفتحالواوتحركت،/يطتوفوأضلهيُطافَ""أنالسمألأبو)وقرأ

الطاءفيالِإسكانبعدالتاءادغمت""يطتاففجاءألِفاً،فانقلبتقبلهاما

لمومن"مذَكر"فيجاءكما،الأولفيالثانيإدغامأجازمَنمذهبعلى

نظرهذاوفيالطاء،فيالطاءادغمتثمطاءًالتاءقُلبت:قالذلكيُجز

()2(.ضعيفوذلكالزائدفيادغمالأصليلأنَ

الفهفإنإبراهيئم!الوقالَ:تعالىقولهتفسيرعندأيضاًذلكومثال2-

لاوالفهُكفرَالذيفبُهتَالمغربمربهَافاتِالمشرقِمنَبالشمسيأتي

الظَالمين!)3(.القومَيهدي

علىوالهاءالباءبفتح"فبَهَتَ"السُميمعابن)وقرأ:عطيةابنقال

يجوزوقدقال،نصْبموضعفيفالذيكفر،الذيإبراهيمفبهتمعنى

الأخفشأبوالحسنوحكى:قال،بههتفيلغةبفتحهما"بهت"يكونأن

الهاء.فيبالضمالأكثر:قال،ودهشكخرقاالاءبكسر"فبهِت"قراءة

أبومحمد:الفقيهقال،لنمبالغةيكونالضمأنَيعني:جنًيابنقال

،وقذفسمتبمعنىأنهبفتحها،"فبهَت"قرأمنقراءةفيقوئمتأؤلوقد

()،(.حيلةلهتكنولمانقطعحينإبراهيمسثالذيهونمروذوأنَ

.158رقمآيةالبقرةسورة1()

.26صر2ب-الوجيزالمحرر-عطيًة31!(2

.YCAرقمآيةالقرةسورة)3(

.928ص2!-الوجيزرالحرً-عطيةا!(4)
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السميفع.ابنقراءةبتوجيهيقومهناعطيَّةابنونلاحظ

كأصلواعتمدهاتفسيرهضمًنها،القراءاتمنعطيةابنمواقفهذه

واضحةدلالةأنهاشكولا،تفسيرهمقدمةفيبهاوالتزم،منهجهفي

وتبوئه،منهوتمكنهالقراءاتعلمفيقدمهرسوخعلىدلساطعٍوبرهان

فيه.مرموقةمكانةً

قدفه،تزذُ-ثقافتهوسعة،قدرهعظيممع-عطيةابننجدأنناغير

جعلتهبحيثمآخذ،عليهشكَلت،القراءاتمنالمواقفبعضفيقف

المتواترةحمزةقراءةردهوأبرزهاالمواقفهذهوأوضحُللانتقاد،عُرضةً

وجل:عز4الالقولتفسيرهعندعطيةابنيقولهذاوفي،بالِإجماعالثابتة

رقيباً!)1(.غليكمكانَآللهإنَتساءلونح!رخاتمالذياللهَ)واتَقوا

علىعطفاًبالخفض""الأرحامالعلماءمنوجماعةحمزة)وقرأ

باللهأسألك:الرجليقولَكمابهايتساءلأنهاعندهموالمعنىالضمير،

القراءةوهذهومجاهد،النَخعيوإبراهيمالحسنفسرهاهكذا،وبالرحم

ظاهريعطفأنعندهميجوزلالأنهتجوز،لاالبصرةنحويرؤساءعند

مخفوض.مضمرٍعلى

،شريكانعليهوالمعطوفالمعطوفلأن:المازنيئعنالزجّاجقال

وبك،بزيدٍمررتيجوزلافكما،صاحبهمحلمنهماواحدٍكليحل

وزيد.بكمررتيجوزلافكذلك

:قالكماالشًعرفيإلَّاتجوزلاقبيحةعندهفهيسيبويهوأما

.ارقمآيهَالنساءسورة)1(
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وتشتِمُناتهجونابتًقدفاليومَ

عجَبِمنوالأيامبكَفمافاذهب

فهوكحرفينفصَللاالمخفوضالمضمرمحمد:أبوالقاضيقال

المعنىمنالقراءةهذهعنديويردُّ،حرفعلىيعطفولا،الكلمةمن

:وجهان

تقوىعلىالحضفيلهمعنىلابهيتساءلفيماالأرحامذِكرأنَ:أحدهما

وهذا،بهايتساءلالأرحامبأنالِإخبارمنأكثرفيهفائدغولا،الله

نأفيالفصاحةوإنما،فصاحتهمنوغضالكلاممعنىفيتفرق

مستقلة.فائدةالأرحاملذكريكون

والقسَمبهاللتساؤلتقريراً-ذلكعلى-ذكرهافيأن:الئانيالوجه

السلامعليهقولهفيذلكيرذُالصحيحوالحديثبحرمتها،

ليصمُت")1(.آوباللهفليحلفحالفاًكان"من

اللهمنالقسمجهةعلىلا""والأرحامخفضإنما:طائفةوقالت

فيماعليهالمقسمويكون-بمخلوقاته-هوإلَّاإلهلا-بهاختصماعلى

وسردهالكلامنظميأباهقولوهذارَقيباً"عليكمْكانَاللهَ"إنقولهمنبعد

)2(.يخرجهالمعنىكانوإن

فيبالخفضحمزةلقراءةردهفيهذاموقفهعطيًةابنعلىوسني

منوالثانية،القراءةسندجهةمنالأولى:جهتينمن"1"والأرحام:قوله

موضوعها.جهة

235ص-!3يستحلفكيفباب-عمراب!عنصجحهفيالبخاريأخرجه()1

.1267ص!3-بآبائكمتحلفوالاباب-ومسلم

.8ص4!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(
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السَّند:جهةمنأما

صحةعلىالاجماعانعقدالذين،السبعةالقراءأحدهوحمزةفإن

وإنما،آرائهمعندنزولاًولاأنفسهمعندمناجتهاداًتكنلمالتيقراءاتهم

سنةفهيالاعفارهذاوعلى،جم!هالرسولمنتوقيفيةقراءاتهي

ما"كل:الجزريّابنيقولهماهذاويعزز،بحالرذُهايجوزلاصحيحة

ولم،قبولهوجبفقد-القراءاتمنأي-ذلكفيلمج!النبيئعنصح

ذإ،اللهعندمنمنزذكلهوأنبهالِإيمانولزم،رذَهالأئمةمنأحدٌيسمع

واتباعكلهابهاالِإيمانيجبالآيةمعالآيةبمنزلةالأخرىمعٍمنهاقراءةكل

وعملًاإ.علماتضمنتهما

لأحدقالحيث-لمجم!النبيئأشارذلك)وإلى:الجزريابنيقولثم

"هكذاالآخروفي"أصبتَ"الاَخرالحديثوفي"أحسنتَ":المختلفين

انزلتكذلكبأنهاوقطعالمختلفينمنكلقراءةلمجدالنبيئُفصؤَبانزلتْ"

()1(.اللهعندمن

برأيه،اجتهاداًبهاقرأولانفسهعندمنتكنلمحمزةقراءةفإنولهذا

مج!ي!الرسولعننقلوهاالذينالثقاتمنسماعهاعلىبناءًقرأهاوإنما

عليها.الِإجماعوانعقد

والامةالصحابةرؤوسبهاقرأالتي-المتواترةالقراءةهذهفرذُ

ع!ح،اللهرسولعلىالردّيَعنييئ!راللهرسولعنالثابتة-الِإسلامية

كانوماعطيماابنفيهوقعمحظورأمروهذا،الكريمالقرآنردوبالتالي

ذلك.لهينبغي

51.صاجى-العثرالقراءاتفيالنشر-الجزريابن)1(
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حمزةلقراءةردهفيرأيهعطئةابنعلىيشنعحئانأبانجدهناومن

:فيقولبالخففم!"الأرحام"

قبيحةفجسارةٌ،وجهانالقراءةهذهعندي:ويرذُعطئةابنقول)وأما

رسولعن!واترةقراءةإلىعَمَدإذ،لسانهبطهارةولابحالهتليقلا،منه

الذين،الصحابةقراءبأكابرواتصلت،الصالحالامةسلفبهاقرأين!ي!الله

مسعودوابنوعليعثمان،واسطةبغيرمجحِاللهرسولفيمنالقرآنتلقوا

لهخطربشيءردهاإلىعمد،كعببنابيئالصحابةوأقرأثابتبنوزيد

ماكثيرأفإنهكالزمخشريّبالمعتزلةإلَأتليقلاهذهوجسارته،ذهنهفي

وقراءتهم.القراءنقلفييطعن

حمزةيقرأ"ولم:القراءاتفيِومنزلتهحمزةدرجةحئانأبويذكرثم

منوهو،الحديثفيثقةًورعاَصالحاًحمزةوكانبأثر،إلًاواحداًحرفأ

آدمبنويحىحنيفةوأبوالثورقيُ"وقالحيًانأبويقولثم"الثالثةالطبقة

".والفرائضالقرآنعلىالناسَحمزةغلب

ومنعطيةلابنتعرضهسببعنللحديثذلكبعدحيًانأبووينتقل

يطلعلئلافيهوأطلتهذاذكرتُ)وإنما:فيقولالقراءةلهذهردهفيشاكله

بهاظناًفيسيءالقراءةهذهفيعطئةوابنالزمخشريكلامعلىغَمر

ذلك()1(.فيبالطعنالكفرفييَقعأنفيقاربوبقارئها،

بموضوعيتعلقماوهو:الثانيةالجهةمنعطئةابنعلىالرذُأما

قررهماحمزةقراءةرذفيمستندهجعلعطيَّةابنإن:نقولفإنناالقراءة

المضمرعلىالظاهرعطفجوازعدممنالبصريةالمدرسةرؤساء

.951ص3!-المحيطالبحر-حيانأبو(1)
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الخافض.باعادةإلاالمخفوض

تجوزلاقرآناًالقاعدةهذهمناتخذقدعطثةابنأنأراةوالذي

الباطليأتيهلاالذيالفصلالقولوكأنه،نصوصهعلىوالخروجمخالفته

خلفه.منولايديهبينمن

تقتضيالبشررطبيعةالبثمر،منهممعاًوالكوفيينالبصريينِأنعلى

،وحدهللهالكمالإذ،النقصسمتهتبقىالعلمفيبعيداَشأواًبلغوإنأنه

الثابتة-حمزةقراءةفيرد،بالنقلتواترماعلىالعقلعطيَّةابنيقدِّمٍفكيف

كلامويقذَموعلا،جلاللهعنوبالتالي،جمماللهرسولعن-متواترانقلاً

الكلم،جوامعاوتيجم!ماللهرسولأنعنفضلَاَ،ذلكعلىالبصريين

وقوةلسانهفصاحةفيأحدلدىريبولاوالنحو،اللغةعلىشواهدوكلامه

بيانه.

حمزةقراءةانتقدمنعلىردهمعرضفيالقشيرفيُالِإمامصرحوبهذا

الدين،أئمةعندمردودالكلامهذا)ومثلِ:فقالالقرطبيّعنهنقلهفيماهذه

شيءثبتوإذا،الصَنعَةِأهليعرفهتواتراَمج!بهالنبيِّعنتثبتالقراءاتلأن

فيأحديشكولاع!يرالنبيئَعلىرذَفقدذلكردفمنلمج!النبيئَعن

()1(.فصاحته

فيعطيةابنعلىردهأثناءالتقريبوجهعلىأبوحثانقالهذاومثل

ممنغيرهمولاالبصرةنحاةبقولمتعَبدين)ولسنا:عذهحمزةقراءةرد

ينقلهولمالعربكلاممنالكوفيينبنقلثبتحكمفثَم،خالفهم

()2(.الكوفيونينقلهلمالبصريينبنقلثبتحكممنوكم،البصريون

4ص5ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.95iص3بر-المحيطالجر-حئِانأبو)2(
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علىجائزةمادامتهذهحمزةقراءةردإلىعطئةابندفعالذيماثم

المخفوضالمضمرعلىالظاهرعطفيجيزولقالذين،الكوفيينمذهب

:يقولحيثمالكابَنذلكإنىذهبطكما،الخافضإعادةغيرمن

-عظفَعقيْلدىَخآفِضٍَوَعودُ

جُعلَاقدلازماًخَفضٍضَميرِ

أتَىقدْإذلازماًعنديوليسَ

مُثبتاَ)1(الصَّحيحوالنًلثرِالنَظمِفي

فتكون،تعالىَاللهمنالقسمجهةعلىتوجيههايمكنالقراءةهذهأنعلى

ئقسمأنوللهرقيبا"عليكمكانالله"إنهوعليهوالمقسم،للقسمالواو

ابنيقولكماالنظميأباهمماهذاوليس،ومعروفمألوفهوكماشاءبما

تعالىاللهإنحيث،السياقمعوينسجميستقيمتوجيههوبل،عطيًة

فأقسمبالأرحامالوصيةعلىأكدثم"الله"فاتقواقولهفيبالتقوىأمرهم

:يقولحيثالألوسييؤيدهماوهذا""والارحامقولهفيالآيةهذهفيبها

مطلعإنَّهفوالله،اللهاتقنحوعلىللقسمالواوأنبعضهمعن)ونقل

.حن()2(وهوو!4الأصلينأقوىالاستئنافلأنالفاءوترك،عليك

فيلهمعنىلاالأرحامذكرأنعلىعطئةابنحكمكيفندريلاثم

الله.تقوىعلىألحض

ويرادفتَسِقاً،جاءهذهالاَيةفيالأرحام!كرأنأعلمواللهوالصواب

فجاءت.شرعاًبهاالمأموروهي،اللهتقوىأساسعلىالمبنيةالقرابةبه

علىالقائمةالرحمصلةوحق،وجلعزاللهتقوىحق،لحقينفثبتَةالآية

كمافصاحتهمنالغفَقأوالنظمفيخللفلا،وجلعزللهالتقوىأساس

.114ص3!-مالكابنالفيةعلىالأشمونيشرح-الصبانحاشية)1(

.185صر4!-المعانيروح-الألوسي)2(

VAIhttp://www.al-maktabeh.com



عطثة.ابنيقول

بحرمتها،والقسمبالأرحامالتساؤلبأنالقراءةهذهردهفيحجتهوأما

فهذا"ليصمت(وباللهفليحلفحالفاًكان"منالصحيحالحديثذلكيردُ

التوسلعلىينصمثوإنما،الحلفليسهناالمعنىلأنبعيدأعلموالله

بهذالضتحيحبالحديثيحرمماهذهبالقراءةيحلقلا،والاستعطاف

ما)وأما:يقولحيثالقرطبيئُعنهنقلهفيماالقشيريالامآتمأنثملىالصد

لو"وأبيكالعشراءلأبيقالالسلامعليهلأنهنظرففيهالحديثمنذكر

إلىشتلوهدآالقهبغيرالخلففيتجاالنقيثم"خاصرتهفيطعت

فيهآ)1(نهيفلاالرحمبحقالغير

والتعرضالآيةلهذهتفسيرهأثناءتقدممامثلالألوسيعنجاءولقد

كذا،تفعلأنبالرحمأسألكبعضهمذكر)وقدفقالالقراءاتمنفيهالما

لأفعلنوالرحمالقائلكقولوليس،الاستعطافسوىمنهالغرضليس

شيء()2(.فيالنهيمتعلقيكونفلاكذا،فعلتولقدكذا،

،المتواترةالقراءاتبينترجحهكذلكعطيةابنعلىيؤخذومما

)ولكنْ:تعالىقولهمن"تعلّمون"لفظفيالقراءاتيستعرضأنفبعد

ابنيقول(تدرسُونَ!)3كنتمْوبماالكتابَتُعلًمونَكُأتمْبمارئانيِّينَكونُوا

هوالعلموبأن،تدرسونبتخفيفهمالتخفيفقراءةرجحت))وقدعطثة

شرطاًالتعليموليسربانياً،يكونأنالناسمنللموفقتوجتالتيالعفَة

يتضمنلاوالعلم،العلميتضمنالتعليمبأنالأخرىورجحتذلكفي

.4ص5ب-القرآنلأْخكامالجامع-القرطبيئ()1

(r)184صر4ب-المعانيروح-الالرسي.

فيهاستعرض!فقدالبابهذامن891صوانظر.97رقمآيةعمرانآلسورة)3(

القراءتين.
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")1(.المدحفيأبلغالتثقيلقراءةفتجيء،التعليم

القراءتينلأن،القراءتينبينللترجيحمسوغأهناكأنأرىلا*وإني

فلابالتواتر،عنهالامةوتلقتها،-لمجيهالرسولبهنطقمنهماكل،متواترتان

جانبالترجيحفييلحظإذ،ع!حاللهرسولبهنطقكلامبينللترجيحوجه

صادرالكلإذ،متواترةاخرىعلىمتواترةقراءةلتفضيلوجهولا،التفضيل

وجل.عزاللهمنمتلقىالسلامعليهالنبيعن

.041ص3جى-الوجيزالمحرر-عطيةاء(1)
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القراءاتمِنَوموقفهالقرطبيّ

المفسرينمن.سلفهمنهجعلىالقرطبيبكرأبيبنعبداللهأبوسار

،متعددةمواقفمنهاووقفوتوجيهها،للقراءاتعرضهحينالأندلسيين

فيوذلك،عطيَّةكابنسبقوهالذينالأندلسيينالمفسرينمعاتفقمامنها

الِإعرابوجوهوذكر،المعانيعلىوتوجيههاالمتواترةللقراءاتاستعراضه

ذلك.فيوالمفسرينال!نحويينومقالات

للقراءاتعرضهفيوذلك-حيَّانكأبي-معهماختلفماومنها

هذامنمكانهفيونوضحهسنذكرهماعلىبعضهاعلىوترجيحهاالمتواترة

الله.شاءإنالفصل

مبيناً،اللغاتإلىوإرجاعها،الشاذَّةللقراءاتالقرطبيُّتعرضثم

النوعهذاأنإلىوأشار،المصحفلسوادمخالفةوأنها،وشذوذهاضعفها

ورد،رذَهابعدوذلك،بهئقرأولاالتفسيرفيئدرجأنينبغيالقراءاتمن

العلماء.منتأولهامنقول

ووقوفهاطِّلاعهسعةعلىدلَّ،مفضَلمُحكماسلوبفيذلككل

محكمة.وَدِراية،ثاقبةببصيرةالعلمهذاعلى

-تفسيرهفيالقرطبيَّوقفهاالتيالمواقفهذهببيانوسنقومهذا

منهاالاستفادةووجوهوتوجيهيا،القراءاتإزاء-القرآنلأحكامالجامع

المنهجهذا،خلالهمنهذامنهجهيتضح،المواقفمنموقفلكلممثلًا

.تفسيرهعليهقامعماداًكانالذي

ترجيحدوناللفظفيالواردةالمتواترةالقراءاتاستعراضأالأولالموق!

--------------------بر-------!تعقم!أ

!!!
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كفرُواائذينإن!الو:وجلعزاللهلقولتفسيرهفيالموقفهذاويتمثل

يُؤمنونَ!)1(.لاتُنذِرهُمْلمْأمْأنذرتَفمْأيمْءاسواءٌ

وأبوالمدينةأهلفقرأ"أنذرتهم"أفيالقُرًاء)واختلف:القرطبيّيقول

وتسهيلالاولىبتخفيف()آنذرتهمإسحاقأبيبنوعبداللهوالأعمشعمرو

بكربنوسعكقريشلغةهي:وقال،وسيبويهالخليلواختارها،1الثانية

الشاعر:قولوعليها

الأرنبِزيذاَنتَلةفقلتُفَعرَفتهفاستشرفتُهُتَطالَلْتُ

بعدها،ألفِلابهمزة"أنذَرتَهُم"قرأأنهمُحيصنأبيعنورويَ

علىتدل"تنذرهملم"أمقولهفي""أملأنأو،الهمزتينلالتقاءفحذف

الشاعر:قالكماالاستفهام

تَنتظرْلَويُضيرُكَذاومَاتَبتكرْلمأمالحَيئَمنَتَروحُ

الألف.منبأمفاكتفىأتروحأراد

وأدخلالهمزتينفحقًق(أنذرتهما)أقرأأنهاسحاقأبىابنعنورويَ

أدفٌبينهماتدخلأنويجوِز:حاتمأبوبينفملوقاديجمعدئلاأدفاًبينهما

كثيراَ.ذلكيفعلانونافععمرووأبو،الثانيةوتُخفَف

اختياروهوِ"أنذرتهم"أالهمزتينبتحقيقوالكِسائيوعاصمحمزةوقرأ

."ضنِنوا"الثقلفييشبه:سيبويهوقال،الخليلعنبعيدوذلكغبيد،أبي

رديء،وذلك،الهمزتينمنالاولىتخفيفويجوز:الأخفشقال

.6رقمآيةالبقرةسورة1()
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.الواحدةحصولوبعدالاستثقالبعديخففونإنمالأنهم

فيأوجهسبعةفهذه،جميعاًالهمزتينتخفيفويجوز:حاتمأبوقال

(.+()القراءات

وأبشيءيعقًبأندونالقراءاتيستعرضالقرطبيَّنرىفإنناوهكذا

توجيهاً.يذكرأن

علىوتوجيههااللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الثانيالموقف

المعاني:

آيةٍمنْننسني!ماوعرجلَّاللهلقولتفسيرهفيالموقفهذاويتمثل

.قدِير!)2(شَيءٍكلَعلىاللّهَأنًتعلَمْألمْمثلهَاأومنهَابخيرٍنأتِنُنسهَاأو

بفتحكثيروابنعمروأبوقرأنُنْسِها""أوتعالى)قوله:القرطبيَيقول

بنوابيئُومجاهدوعطاءعباسوابنعمرقرأوبهوالهمز،والسينالنون

والمعنى:التأخير،من،المُحيصِنوابنعُميروالئخعيبنوعبيدكعب

.عطاءقولوهذا،يِكِوِنفلا-الكتابامًآيخيرفينتيركهأيلفظهان!يخنؤخر

وقتإلىالنسخعننؤخرهاأيننسأها""اومعنىعطاء:غيروقال

بِعتُه:قولهمذلكومن،أخَرتهإذاالأمرهذانسأت:قولهممن،معلوم

أخرتُه.إذا:نسأ

وقد،أجلكاللهوأنسأ،أجلكفياللهنسأويقولون؟فارسابنقال

نؤخر:فالمعنىأخرتهمأنا:ونسأتهموتباعدوا،تأخرواإذا:القومانتسأ

.48tصأ!-القرآنلأحكام-الجامع-القرطبيئ1()

.601رقمآيةالبقرةةسور)2(
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تُذكر.ولاتقرألاحتىعنكمنذهبهاوقيل،ذكرناماعلىننسخهاأونزولها

يأالتركبمعنىالذيالنسيانمن:النونبضم"نُنسِها"الباقونوقرأ

تعالى:قولهومنه:وال!ذَيعباسابنقالننسخها،ولانبدلهافلانتركها

هذهواختار،العذابفيفتركهمعبادتهتركواي!)1(1فنسيهمالله)نسوا

يقولالقارىءنعيمأباسمعت:عبيدأبوقال،حاتموأبوغبيدٍأبوالقراءة

حرفينإلًاعلىيغيرفلمعمرو،أبيبقراءةالمنامفي-يخيمالنبيًعلىقرأت

"أوالآخرالحرفوأحسب:عبيدأبوفقال"أرِنَا""أرْنا"عليهقرأتُ:قال

يقالبتركها،نأمرأي"نُنسِها"الأزهريُّوحكىنُنسِها"إأوفقالننساها"

الشاعر:قولومنهتركتهونسيتهبتركهأمرتإذاالشيءأنسيته

مُنسِيهَاوَلاَبناسِيهَالستُأقضِيهاعُقبةًعليئَإنَ

بتركها.آمرولا:أي

يقاللا،التركمعنىفيهايتوجهلاالنونبضمالقراءةإن:الزجاجوقال

نُنْسها""أوعباسابنعنطلحةأبيبنعليئروىوما،تركبمعنىأنسى

يضبط.فلمنتركها:قالعباسابنولعل،يصحفلانبدلهالانتركها:قال

وقيلتتركها،نجعلك:بمعنىلأنهمتجهذلك:وغيرهعليئأبووقال

محمديا"أوننسها"معنىعلىالذكرعدمهوالذيبابهعلىالنسيانمن

والهاء،النبيئوهمامفعولينإلىالفعلفتعدىالهمزةنقلتذكرها،فلا

()2(.محذوفالنبيِّاسمولكن

.67رقمآيةالتوبةسورة(1)

.67ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(
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منإليهترجعمابيانمعاللفظفيالواردةالقراءاتعرض:الثالثالموقف

:اللغات

للهِعدوّاًكانَك!منْ:وتعالىتبارفياللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

للكافرينَ!)1(.عدوّاللهَفإنَوميكالَوجبريلَورسلهِوملائكتهِ

السلامعليهماوميكائيلجبريلفياللسان)ولعلماء:القرطبيئيقول

فعشر:جبريلفيالتيفأمالغات

ثابت:بنحسانقالالحجازأهللغةوهي:جبريل:الأولى

فينَا-اللهِرَسولُيوجبريل-

عنوزويكثير،وابنالحسنقراءةوهي"الجَيم"بفتح:جَبريل:الثانية

جبريليقرأوهوالنومفيجمراللهرسولرأيت:قالأنهكثيرابن

كذلك.اقرؤهماأزالفلا،وميكائيل

الكوفةأهلقراكما"جبرعيل"مثل"الهمزةبعد"بياء:جَبرئيل:الثالئة

:وأنشدوا

كتبيةٍمنلناتلقىفماشَهِدنا

إمامُهاجَبرئيلُإلَأالدهرمَدَى

عنبكرأبيقراءةوهيمقصور،"جبرعل"وزنعلى:جبرئل:الرابعة

عاصم.

ائَلام.شددأنهإلايعمر،بنيحىقراءةوهي:مثلها:الخامسة

عِكرمة.قرأوبها،همزةثمالراءبعدبألف:جبرائل:السادسة

ياء.الهمزةبعدأنَإلا:مثلها:السابعة

.89رقمآيةالبقرةسورة(1)
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بنويحىالأعمشيقرأوبها:همزةبغير"بياءين":جَبراييل:الثامنة

يعمر.

.ونونياءبعدهامكسورةهمزةمعالجيمبفتح:جَبرائين:التاسعة

لغةوهيهمز،غيرمنبنونالياءوتسكينالجيم"بكسرجِبرين:العاشرة

أسد"()1(.بني

ميكائيل:فياللفاتأما

."همزةبعد"بياءنافعقراءة:محكائيل:الاولى

عمروأبيقراءةوهيالحجاز،أهللغةوهي،حمزةقراءة:ميكال:الثانية

بنكعبقالأوجهالثلاثةكثيرابنعنورويعاصمعنوحفص

مالك:

مَدذلنَالَقيناكمْبَدْرٍوَيومَ

وَجبريلمَيكاذالنَّصرِمعَفيهِ

فحيصن.ابنقراءةوهي"ميكعيل"مثل:ميكئيل:الثالثة

عنه.باختلافالأعمشقراءةوهي:ميكاييل:الرابعة

أعجميّاسموهومفتوحةبهمزةإسراءَل:يقالكما:ميكاءَل:الخامسة

)2(.ينصرفلمولذلك

ذكرمعٍ،اللفظفيالواردةالمتواترةالقراءاتاستعراض:الرابعالموقف

إلىاستفادابعضهاترجيحثم،ذلكديالعلماءمقالات

وعظمته.اللهوجلالتتفقعظيمهَمعانيمنتحملهما

الذَينلأ؟)3(.يومِ)مالِكِ:تعالىاللهلقولتفسيرهفيهذاويتمثل

37.ص!2جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

38.ص2جى-اغرآنالأحكامالجا+ح-القرطبيئ)2(

!ا.رقمآيةالفاتحةسورة)3(
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!قرأالدينيوم)مالك:تعالىقولهعشر:)الرابعة:القرطبيّيقول

وملك-وملكمالك:لغاتأربعوفيه،مالكبنصبال!مَيفعبنمحمد

ومليك.ملكمنمخففة

الشَاعر:قال

طِوالٍغرٍلناوأئامٍ

نَدِيناأنفيهاالمَلْكَعَصينا

آخر:وقال

فإنَماالمليكبِماقَسمَفَاقنعْ

عَلَأمُهابَيننَااللائِقَقَسَمَ

منلغهَعلى"ملكي"فيقرأملكفيالكسرةإشباعنافععنوروي

.وغيرهالمَهدويّذكرهاللعربلغةوهي،الحركاتئشبِعُ

عنمرويتانوالقراءتان"؟"مَالِكِأو""مَلِكأبلغأيماالعلماءواختلف

التِرمذيّ.وعمرذكرهمابكروأبي!لمجحرالنبيِّ

وليس"،مالك"مَلِككلإذ"مالك"،منوأبلغأعمّ"ملك":فقيل

لاحتى،ملكهفيالمالكعلىنافذالملكأمرولأنمَلِكاً،مالككل

والمبرد.عبيدةأبوقاله،الملكتدبيرعنإلَأيتصرف

أبلغفالمالك،وغيرهمللناسمالِكاًيكونلأنه،ابلغمالكوقيل

التملك.زيادةعندهثم،الشرعقوانينإجراءإليهإذ،وأعظمتصرفاً

القراءةاختارمنبعضعنالسراجبنبكرأبوحكى:عليأبووقال

العالمين""رببقولهشيءكلمالكبأنهنفسهوصفاللهأن"مالك"ب
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هذا،فيحجةولاعليابوقالتكرار.لأنها"مَالك"قراءةفيفائدةفلا

كقوله:الخاصذكرثمالعامتقدم،الصورةهذهعل!!أشياءالتنزيلفيلأن

منَفيهلماالمص!روذكر،يعمّفالخالقالمُصوِّرُ!و)1(البارِىء)الخالِق

فم!وَبالاَخِرةِ:تعالىقالوكما،الحكمةووجودالصنعةعلىالتنبيه

الاَخرةيعثُموالغيببِالغَيبِ!)3(يُؤمنونَالذينَ!الهقولهبعديُوقِنونَ!)2(

علىوالرداعتقادها،وجوبعلىلعظمهاوالتنبيههناذكرهاولكنوغيرها،

الذيالرحمنفذكر"الرحيمإالرحمن:قالوكمالها،الجاحدينالكفرة

)وكانَقولهفيبهالمؤمنينلتخصيصبعدهالرحيموذكر،عامهو

رَحيماً!)،(.بِالمُؤمنينَ

أبلغوملك"مَلِك"منالخالقمدحفيأبلغمالكاًإن:حاتمأبووقال

قدالمخلوقينمنالمالكأنبينهماوالفرق،مالكمنالمخلوقمدحفي

القولهذاواختارملِكاً،كانمالكاًتعالىاللهكانوإذامَلِكاً،يكونلا

أوجه:ثلاثةوذكرالعربيابنبكرأبوالقاضي

والثوبوالأرضالدارمالَكُ:فتقول،والعامالخاصإلىتضيفهأن:الأول

.الملوكمالِكُتقولكما

القولينهذينتأملتوإذاوالكئير،القليلمالكعلىِيطلقأن:الثالْي

واحداَ.وجدتهما

الملك.ملكتقولولا،الملكمالكتقولأن:الثالث

.24رقمآيةالخرصورة(?)

!ا.رقمآيةالبقرةسورة21(

.3رقمآيةالبقرةسورة)3(

.43رقمآيةالأحزابسورة()4
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علىالدلالةمن"مالِك"المرادلأنذلككانإنماالحصّار:ابنقال

يتضمنوملك،الميمبضمالملكيتضمنوهوالميمبكسر،المِلك

استحقولذلك،أيضاًالكمالويتضمن،بالمبالغةأولىفهوجميعاًالأمرين

وزادَةعلَيكُماصطَفاهُاللضَ)إنًتعالىقولهترىألادونهمنعلىالملك

أمروذلكوالاختيار،الاقتدارويتضمنلأ)1(والجسمالعِلمِفيبَن!طَةً

عدوهقهره،وأمرهحكمهنافذاًمختاراًقادراًلمَيكنإنَ،الملكفيضروري

والوعيد،والوعدوالنهيوالأمرالبطشويتضمن،رعيتهوازدرتهغيرهوغلبه

منَكانَأمْالهُدهدَأرَىلَا!مالي:السلامعليهسليمانقولإلىترىألا

العجيبةالأمورمنذلكغيرإلىشديداًلأ)2(عذاباًلأعذبنَهُالغائبينَ

المالك.فيتوجدلاالتيالشريفةوالمعاني

فلقارئهحرفزيادةفيهلأنأبلغ"مالكاً"أنبعضهُماحتجَّوقد:قلت

.""ملكقرأعفَنزيادة،حسناتعشر

"بملك"القراءةثبتتوقد،المعنىإلىلاالصيغةإلىنَظرَهذا:قلتُ

()3(.أعلمواللهبئناماعلى("مالك(فيليسماالمعنىمنوفيه

أقوالذكرمعاللفظفيالمتواترةالقراءاتاستعراض:الخامسالموقف

القراءةخطَأمنعلىوالردّفيها،والمفسرينالنحويين

عنوالدفاعالقراءةتوجيهثمالخطأ،موضعيبيِّنبما

قارئها.

زينَ!وكذلكَ:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهفيالموقفهذاويتمثل

.72!ارقمآيةالبقرةسوشة(?)

.21؟02رقمآيةالملسورة)2(

.913صراجى-المَرآنلاحكامالجامع-القرطيَ)3(
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علَيهمْواجَلبْسواليُردوهُمْشُركاؤُهمْأولادهمْقتلَالمُشركينَمنَلكتيرٍ

دينَهُمْ!)1،.

الجمهور،قراءةأصحّهاقراءاتأربعالاَية)وفي:القرطبيئيقول

أهلقراءةوهذه"شُرَكاؤهمأولادهِمْقتلالمشركينَمنلكثيبرزينَ"وكذلكَ

.البصرةوأهلالكوفةوأهلالحرمين

نصب"قَتْلَ"يقتلوا،ولمزينَوالأنهم"زيَّن"برفع"شركاؤهم"

يُضافأنالمصدرفيوالأحل،المفعولإلىمضاف""وأولادِهم(("زَثنَب

فهو،المفعولعنوششغنىعنهءيستغنيلاولأنه،أحدثهلأنه،الفاعلإلى

لكثير"زَئنالتقدير:لأن،معنىًالفاعلإلىلفظأالمفعولإلىمضافهنا

وهوالفاعلالمضافحذفثمشركاؤُهم"،أولادهمقَتلَهمالمشركينمن

الشَرم!ةوإنْالخيردُعَاءِمنْالِإنسانُيسأئم)لَا:قولهمنحذفكما

بأملاأي،الدعاءفاعلَةفالهاءالخير،دعائهمنأي)2(قنُوطٌ!فيؤوسُ

نأفيالمشركينمنلكثير"زينقولهوكذايدعوَبالخير،أنمنالِإنسان

لصحةالاختيار،هيالقراءةوهذه:مكَيَقال"شركاؤهمأولادهميقتلوا

الجماعة.عليهاولأن،فيهاالاعراب

بالرفع"قَتلُ"المشركينخنلكثير،الزايبضم"زُئن((:الثانِةالقراءة

الحسن.قراءة،بالرفع""شركاؤهم،بالخفض""أولادِهم

"قَتْل"المشركينمنلكثير،الزايبضم"زُئن((الشاموأهلعامروابن

حكىفيما،بالخفض""وشركائِهم،اولادهمبنصب""أولادَهمقتلبرفع

بضمزُئن"هذا"وكذلكقرؤواأنًهمالشاماهلعنغيرهوحكىابوعُبيد،

.137رقمآيةالأنعاميمعورة(1)

.9tرقمآيةفصلتسورة)2(
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"شركائِهم"،بالخفضوأولادِهمبالرفعقَتلُالمشرجمينمنلكثير،الزاي

أيضاً.بالخفض

يسمر\مالماسمِ"قتل"يكون،جائزةالحسنقراءةالثانيةفالقراءة

شركاؤهم،زَئنهُأي"زَلَّن"عليهيدلفعلبإضماررفع"شركاوهم"فاعله

سيويهوأنشدعمرو،ضرِب:بمعنىعمرو"زيدٌ"ضُربَهذاعلىويجوز

لخصومةٍضَارِغيَزِيدُلِيبْك

فيهالَة!ال!يسئحُبكرأبيليوايةِمنوعاصمعامرابنوقرأ،ضارغيبكيِهأي

أبيبنإبراهيموقرأ،رجاليسبًحُهالتقدير:رجاذ!)1(والآصالِبالغدُؤَ

النار.قتلهمبدمعنىالوقُودِ!)2(ذاتُالنَارُالاخذودِأصحابُ)قُتِلَ:عبلة

فلا،الشاموأهلعامرابنعنعُبيدٍأبوحكاهماوأما:النحاسقال

المضافبينالتفريقالنَحويونأجازوإنماشِعر،فيولاكلامفييجوز

فَلَحن.الظروفغيربالأسماءفأما،يفصللالأنهبًالظرفإليهوالمضاف

والمضافالمضافبينللتفريق،ضعففيهاالقراءةوهذه:مكَيئقال

لاتساعهمالظروفمعالشَعرفيالتفريقهذامثليجوزإنَمالأنه،إليه

أبعد.القراءةفيفإجازتهبعيد،الشِّعرفيبهالمفعولفيوهوفيها،

المضافبينالتفرقةعلىهذهعامرابنقراءة:المَهدفيُوقال

الشاعر:قولومثلهإليهوالمضاف

شَفتْقدْتَستمرُّوَقدْماعلىتَمر

ضدورِهَامنهَاالقَيسعبدُغَلائلَ

ضذورهَا.غَلائلَالقَيسِعبدُشَفَتْيريد

36.رقمآيةالنورسورة(1)

.4،5رقمآيةالبروخسورة)2(
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فيتجوزلاعامرابنوقراءة:النحويّحمدانبنأحمدغانمأبووقال

إلىقولهورُدً،اتباعهيَجُزْلمعالئمزذَوإذا،عالِمزَلًهوهيالعربية

منأولىفهو،الِإجماعٍإلىمنهمزذَمنيردأنيجبوكذلك،الِإجماع

بينيفرًقأنللشاعرالضرورةفيئأجازواوإنما.الصوابغيرعلىالِإصرار

:قالكمايفصللالأنهالظرففيإليهوالمضافالمضاف

يَوماًبكصالكتابُخُطكَما

يُزيلُ)1(أويُقارلثيَهُودِيٍ

نرى،العلماءأقوالمنعليهاوردوماللقراءاتالاستعراضهذاوبعد

مطاعنمنإليهوجهماودفععامر،ابنقراءةعنللدفاعيهبالقرطبيً

:يقولحيثالقُشيرقيُالِإمامعننقلهفيماذلكمتمثلًا

ثبتتإذالأنه،محالوهذاقبيحهذا:قوموقال:القشيرفيُالِإمامقال

كلامفيذلكوردوقد،القبيحلاالفصيحفهو!حهالنبيئَعنبالتواترالقراءة

ابنقراءةعلىيدلوهذابالياء،"شركائهم"عثمانمصحفوفيالعرب

زَئنواالذينهمالث!ركاءلأنالشركاءإلىالاَيةهذهفيالقتلواضيفَعامر،

لكنه،الأصلفييجبماعلىفاعلهإلىمضاففالففل،إليهودعواذلك

حاله،علىمنصوباًوتركهالمفعولوقدَّم،إليهوالمضافالمضافبينفرق

كانإذحالهعلىمخفوضاًوتركهالمضافوأخَر،المعنىفيمتأخراًكانإذ

شركائهمقتلُالمشركينمنلكثيرزُينَوكذلكوالتقدير:،القتلبعدمتقدماً

أولادَهم()2(.شركاؤهمقَتلَأنأي،أولادَهم

بينالفصلنلاحظوهناالهودقيَإلىالكفًاضافةالبيتفيالاستث!هادموضع)1(

.1("يومابالظرفإليهوالمضافالمضاف

.-1929ص7!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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ابنمنهم،المفسرينمنَواحدغيرُهذهعامرابنقراءةفيطَعنولقد

وهذه،عطيَّةابنقولإلىالتفات"ولا:فقالحهـثانأبوعليهردَّالذيعطثةح

وهوالؤاعلإلىالفعلأضافأنهوذلكالعرباستعمالفيضعيفةقراءة

العربيَةورؤساء،بالمفعولإليهوالمضافالمضافبينفصلثمالشركاءث!"

كقوله:الشِّعرفيإلَأهذامثلفيالفصليجيزونلا

يُزِيل،لم)1(أويُقارِبُيهودييوماًبكفِّالكتابُخُطكما

"قَتلُعامرابنقراءة)وأمافقالالزمخشرفيُكذلكالقراءةهذهرذَوقد

إضافةعلىالشركاءوجرالأولادونصبالقتلبرفع"شركائِهمأولادَهم

مكانفيكانلوفَشيءٌالظرفبغيرِبينهماوالفصلالشركاء،إلىالقتل

وَرُذَ:سَمُجَكمامردوداَسَمجاًلكانالشَعروهوالضرورات

مزادة)2(أبيالقلوصَزَفيَ

بحسنالمعجزالقرآنفيبهفكيفالمنثور،الكلامفيبهفكيف

المصاحفبعضفيرأىأنذلكعلىحملهوالذي،وجزالتهنَظمِه

الأولادلكانوالشركاء،لادالأوبجرقرىءولوبالياء،مكتوباًشركائهم

()3(.الارتكابهذاعنمندوحةذلكفيلوجد،أموالهمفيشركاؤهم

:فقالعامرابنقراءةعنودافعهجمتهوردحيًانأبولهتصدىولقد

محض،صريحعربىعلىيردُّالنحو،فيضعيفلعَجمى)واعجب

.922ص4بر-المجطالبحر-حيًانأدو(1)

والبيت:بمزجةفزجخه:التصدر)2(

مَزادةأبالقلوصزبخَبمزجةفزججمَه

(r)45ص2بر-الكشاف-الزمحري.
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لسوءواعجب،بيتغيرمافيالعربلسانفينظيرهاموجودمتواترةًقراءة

اللهكتابلنقلالامةهذهتَخئرتهمالذينالأئمةبالقراءالرجُلِهذاظن

ومعرفتهملضبطهمنقلهمعلىالمسلموناعتمدوقدوغرباً،شرقاً

وديانتهم.

هذهفيلوجودهاالصحيحوهوأجازها،النحويينبعضأنعلى

الآخذعامر،ابنالمحضالصريحالعربيِّإلىالمنسويةالمتواترةالقراءة

ولوجودها،العربلسانفيالفَحنيظهرأنقبلعفانبنعثمانعنالقرآن

السالكمنهجكتابفيذكرناهاقدأبياتةعدًفيالعربلسانفيأيضاً

تآليفنا()1(.من

وجوهبيانمعاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:السادصالموقف

ذإ،المعنىعلىبناءًالأرجحالوجهواختيارالِإعراب

المعنى:فرعُالِإعراث

وَيَتولثقُلوبِهمْغَيظَ:)ويُذهبْتعالىاللهلقولتفسيرهفيهذاويتمثل

.!)2(حكيمٌعليمٌواللهُيَشاءُمنْعلىاللة

الاستئنافعلىبالرفعالقراءة"ويتولث":تعالى)قوله:القرطبيئيقول

غيرالقتاللأن،بالجزم"وَيَتُبْ"يقللمولهذا،الأولجنسمنليسلأنه

والخِزْي،العذابلهماموجبوهو،وجلعزاللهمنالتوبةلهمموجب

أبيمثلعليهمتابوالذي،قلوبهمغيظوذهابالمؤمنينصدوروشفاء

أسلموا.فإنهمعمروأبيبنوسليمجهلأبيبنوعِكرمةسفيان

صر4!-المحيطالبحر-أدوحئان(1)

01.رقمايةالتوبةسورة(2)
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الثقفيئَعيسىعنرُويَوكذا،بالنَصب""ويتوبَإسحاقأبيابنوقزأ

نإالمعنىلأن،الشرطجوابفيداخلةالتوبةفتكونوعليه،والأعرج

:أي(الله)ويتوبقالثم،لاعليهعطفماوكذلكاللهيعذبهمتقاتلوهم

غيظوإذهابصدوركموشفاءبأيديكمتعذيبهمبينفجمع،تقاتلوهمإن

عليكم.والتويةقلوبكم

قتالب!شتوجدقدإذ،القتالسببهايكونلاالتوبةلأنأحسنوالرفع

حال()1(.كلفيعليهيتوبانشاءلمن

فيوردتكمااستعراضهابعدالشاذَةالقراءةعلىالتنبيه:السابعالموقف

العلماء.منَتأولهامنقولردمعاللفظ

ورائيمنالمواليَخِفتُ)وَإنّي:تعالىلقولهلَفسيرهفيِهذاويتمثل

ولياً!)2(.لَدُنكَمنْليفهَبْعاقِراَامرأتِيوكانتْ

وعنهالياءوفتحوالهمزةكثيربالمذَابنقرأ"وَرائَي)"من:القرطبيّيقول

والمذبالهمزوالباقون،عصايَمثلالياء،مفتوحَمقصوراًأيضاًقرأأنه

الياء.وسكون

وهي،عثمانعنذكرناماإلانِمتُمثل"خِفْت"قراءةعليوالقُراء

:يقولكيف:قالتجوزلاأنهاالعلماءيعضزعمحتى،بعيدةشاذَةقراءة

حيئ.وهوموتيبعدمناي،بعديمنالمواليخِفت

بعدمن"وَرائِي"منْبقولهيَعنيألالها:والتأويل:النَحاسقال

أنهمدليلإلىيحتاجأيضاًوهذا،الوقتذلكفيورائيمنولكن،موتي

86.ص8بر-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.هرقمآيةمريمسورة)2(
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وقلًوا()1(.الوقتذلكفيخفَوا

القراءةبيانمعاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الثامنالموقف

فيتذكرألاينبغيإذ،المصحفلسوادالمخالفةالشاذَّة

التفسير:فيئدرَجوإنماالقراءات

أنَّاالِإنسانُيَذكرُ)أولاَ:لَعالىاللهلقولتفسيرهفيهذاويتمثل

شَيئاً!)2(.يَكولمْقبلمنْخلَقناة

بووأو،بوعمروأمكةهلوأ،صمآَعاإلَّالكوفةاهلأقرأ):لقزطبيئُايقول

والاختيار،بالتخفيفيَذْكُر""أولاوعاصمونافعشيبةوقرأيذَكَر""أوَلاَجعفر

!هوالألباباوئوايتذكَّر)إنًما:تعالىلقولهيتذكروأصلهالتشديد

وأخواتها)3(.

مخالفةلأنهاالتفسيرع!ىالقراءةوهذهيَتذكَر""أولاَأبيِّحرفوفي

.c()4المصحفخط

علىوتوجيههااللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:التاسعالموقف

لتكونكذلكوتوجيههاالشاذَةالقراءاتذكرمع،المعاني

فقط.المعنىحيثمنالجمهورلقراءةموافقة

بشيراًبالحَقًأرسَلناكَ)إنًا:وجلعزاللهلقولتفسيرهفيهذاويتمثل

97.صر11ب-القرآنلأحكامالجامع-الفهـطبيئ1()

v.6رقمآيةمريمةرص_(2)

.91رقمآيةالرعدرةصو)3(

.131عر11ب-القرآنلأحكامالجامع-الاقرطبي)4(
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!)1(.الجحيِمأصحابِعنْتُسألُولاَونذيراً

ويكونالجمهور،قراءةوهيتسألبرِفعتُسأل")"ولا:القرطبيئُيقول

بالحقِّأرسلناكإنا:والمعنىونذيراً""بشيراَعلىبعطفهالحالموضعفي

.مسؤولغيرونذيراًبشيراً

فيويكون،الًلاموضمالتاءبفتحتَسألُ""ولا:الأخفشسعيدوقال

بالحقارسلناكإنا:والمعنىونذيراً"،"بشيراًعلىعطفاًالحالموضِع

عنِيُغنيإنذارهمبعدبكفرهماللهِعِلمَلأن،عنهمسائلغيرونذيراًبشيراَ

مؤاخذاَلايكونمسؤولغيرومعنى،سائلغيرمعنىهذا،عنهمسؤاله

والِإنذار.التبشيربعدكفرمنبكفر

وحدهنافعقراءةوهي،النهيعلىجزماً"تسأل"ولاقرأمنقراءةوعلى

:وجهانوفيه

يتغيرقدلأنه،الأحياءمنوكفرعصىعمَّنالسؤالعننهيئأنه:أحدهما

الطاعة.إلىالمعصيةوعنالِإيمانإلىالكفرعنفينتقلحاله

ومعصيتهكفرهعلىماتعفَنالسؤالعننهيأنهالأظهروهو:الثاني

بَلَغَأي،فلانعنتساللا:يقالكماوهذا،لشأنهوتغلي!ظاًتعظيماً

تحسب.مافوق

القرطبيئَيوجهوهنا"تسأل"وماابيّوقرأ"تسأل"ولنمسعودابنوقرأ

كماالمعنىحيثمنالجمهورلقراءةموافقةلتكونالثاذَةالقراءةهذه

مسؤولاًيكونأننفىالجمهور،لقراءةموافق"ومعناهما:فيقولذكرنا

"()2(.عنهم

.911رقمآيةالقرةسورة)1(

.29ص2بر-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(
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حيَاننجوأ

والشاذَّةالمتواترةالقراءاتمِنَوموقفه

فيالمفسِّريحتاجهاكأداةالقراءاتعلمعلىحئانأبوركَزلقد

معانيهلإِظهار،وجلّعزًاللهكتابتفسيرعليهايقوموركيزة،تفسيره

مقدمةفيفقالوتناسبها،الألفاظدقيقمنعليهيشتملوماالعظيمة

:تفسيره

وأ،حركةٍتغييرأونقصأوبزيادةالألفا!اختلاف:السابع)الوجه

علممنالوجههذاويؤخذوآحاد،بتواتروذلكلفظ،بدللفظإتيان

.()1(القراءات

فيالاخرىبالعلوماهتمامهجانبإلى-حيانأبانجدفإننالذلك

كتابتفسيرفيمنهاللاستفادةالقراءاتعلىاهتمامهخلًيصبُّ-التفسير

أبواعتمدهافقدالمتواترةالقراءاتمنالاستفادةمجالففيالعزيز،الله

نأغيرمن،صحتهاإلىوأشاروجلعزاللهكتابلآياتتفسيرهفيحيًان

عنصدرت،واحدةدرجهَفييعتبرهاأنهإذ،بعضعلىبعضهايرجًح

موضوعفيبهنطقالذيصئيالرسولكلامبينللترجيحوجهفلاص!النبىِّ

واحد.

القراءاترخحواالذينالمفسرينينتقدحيّانأبانجدفإنناولذا

بينالمفسرونيذكرهالذيالترجيح)وهذا:فقالبعضهاعلىالمتواترة

عنوثابتةومرويًةصحيحةكلهاالقراءاتهذهلأن،ينبغيلاالقراءتين

ترجيحيمكنفلا،العربيةفيحسنظاهروجةمنهاولكل،جمعيهاللهرسول

.7!!ا!-المحيطالبحر-حئانأبو(1)
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()1(.قراءةعلىقراءة

منهاووقفتفسيرهفيأوردهافقدالشادهبالقراءاتيتعلقماوأما

موقفين:

يوجههاأنهغير،بذلكالتنويهمعالشاذَةللقراءاتذكرهفييتجلى:الأول

فقط.المعنىحيثمنالجمهورقراءةلموافقة

مثالينبعرضوسأقوم-وإسقاطهاوتضعيفهاالشاذةللقراءاتذكره:الثالْي

الموقف.هذايوضحانالفصلهذامنالمقامهذافي

فننتقل،القراءاتمنَحيانأبيلموقفالعامالاستعراضهذاوبعد

فيمنهاالاستفادةوجوهُحيثمنالقراءاتمنالمتعددةمواقفهإلى

نأاستطعناالتيالمواقفهذهمنموقفلكلَالتمثيلمع،تفسيره

:المستعانواللهفنقول-المحيطالبحر-تفسيرهمننستخلصها

توجيه:دوناللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الأولالموقف

غُرفَةًاغترَفَمنِ)إلَأ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

بيدهِ،)2،.

لم،

وقرأ،الغينبفتح"غرفة"عمرووأبوالحرميان)وقرأ:حيانأبويقول

المغروف،بمعنىهماوقيلالمصدر،بمعنىهمافقيلبضمهاالباقون

مصدراًكانفإذااليد،تحملهماوبالضم-المرة-بالفتح""الغَرفة:وقيل

ويكون"اغترافة":لقالالصدرعلىجاءلوإذالصدر،غيرعلىفهو

به،مفعولاًكالطالمغروفبمعنىكانوإذا،ماء:أي-محذوقااغترفمفعول

.265ص2بر-المحيطالبحر-حيانأبو(1)
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نأأيضاًالطَّبريورخحه،الغينضميرجًحعليأبووكان:عطيةابنقال

"()1(."اغترافغيرعلىمصدرهوإنمابالفتح"غرفه"

علىتوجيههامعاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الثانيالموقف

:القراءاتباختلافتختلفالتيالمعاني

هوَوجهَةٌالال!ولكُلٍ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

مُوثَيهَا!)2(.

"هومرفوعاً"وجهةٌ"منوناً"ولكل((الجمهور)قرأ:حثانأبويقول

اسماللامبفتحمولاها""هوىصابنوقرأ،فاعلاسماتَلامبكسرموئَيها"

المًلامبخفضوجهةٍ""ولكلِّشاذاًقوموقرأ،عباسابنقراءةوهيمفعول

فيوالتنوين،الِإضافةجملىمنوناًبالخفض(("وجهةتنوينغيرمن(("كلمن

المحذوف"كل"إليهالمضافوذلك،الِإضافةمِنَعِوَضتنوين"كل"

وقيل،الأديانأهلمنطائفةولكل:المعنى:فقيل،تقديرهفياختلف

إلىالاَفاقسائرأهلمنوجهةالمسلمينمنَصِقْعٍأهلولكلالمعنى

بأولىجهاتهامنجهةليستوشمالهاويمينهاوقذَامهاوراءَهاالكعبةجهة

غيرها.منقِبلةًتكونأن

ولكلالمعنىوقيل،عباسابنقالهقِبلةنبيئولكل:المعنى:وقيل

ذكرناهالذيهذابياندرجوقد،وقِبلَةجهةشريعةوصاحبورسولملك

."قِبلةٌ"ولكلٍّأبيّقرأقراءةوهي،عباسابنقولوهو،قِبلةبِؤجهةٍالمرادأن

قالكما،طريقةوجهة:الحسنوقالقِبلَةً("ولكل((جعلنااللهعبدوقرأ

.265ص2!-المحيطالبحر-حئِانأدو(1)

.ا8!ارقمآيةالبقرةسورة)2(
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طريقة.نبيئًلكلأيوَمنهاجاً!)1(شِرْعةًمِنكمْجَعلنَا)لِكل:تعالى

عائد"هوموليها"قولهمنوهييصلونهاصلاةأي":)"وُجهَةقتادةوقال

التيصلاتهإليهاوموجههومستقبلهاأي،معناهعلىلالفظهعلىكلعلى

وَجهَهُموليهاهو:أي،المعنىلفهممحذوفالثانيوالمفعولبها،يتقرب

"كل"علىعائد"هو"أنويؤيدوالربيعوعطاءعباسابنقاله،نفسهأو

الأخفشر!رقالهتعالىاللهعلىعائدهووقيل"هومولاها"قَرأمَنقراءةُ

"هوفمعنىتركهامنوتركهااتبعهامناتًبعها،إثاهموليهاأيوالزجَّاج

المبتدامنوالجملةبها،ومكلفهمشارعهاهوالتقديرهذاعلىموليها"

"لوجهة".الصفةموضعفيوالخبر

هيجريربنمحمدفقالالِإضافةعلى"وجهةٍ"ولكلقرأمنقراءةوأما

ولابالخطأذلكفياوحكمعلىيُقدِمَأنينبغيولاحيًانأبوقالخطأ،

هذهوجهتوقد،السبعةالقراءأحدعامرابنإلىمعزوةوهيسيما

()2(.القراءة

المعانيبيانمعاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الثالثالموقف

واحد.معنىعلىوجمعها

تقتُلونَهؤلاءِأنتمْ:)ثُثَموجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

بالإِثمعليهمْتظاهرونَديارِكمْمنمنكمْفريقاًوتُخرجونَأنفُسكمْ

!)3(.والعُدوانِ

.48رقمآيةالماثدةسورة(1)

.437صابر-المحيطالبحر-حيَّانأبو)2(
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وأصلهوالكسائيوحمزةعاصمالظاءبتخفيف)قرأ:حئانأبويقول

الذيلهشامخلافاً،الاولىلاالثانيةعندناوهياكاءفحذفتتظاهرون

،الخطابعلىهذامثلفيالدالةللمضارعةالتيهيالمحذوفأنزعم

:وقالالتاءحذفالقرآنفيجاءوكثيراً

مَزكومُحَمدانَبَنييافَكلُّكمْدَاركمُحَولَجَميعاًتَعاطَسونَ

فيالظاءبإدغامأيالظاء،بتشديدالسبعةباقيوقرأ،تتعاطسونيريد

وقَتادةمجاهدوقرأالهاء،وكسرالتاءبضم""ئظاهِرونَحَيوةَأبووقرأالتاء،

ألف،دونمشددينوالهاءوالظاءالتاءبفتح"تَظًفَرون"عنهماباختلاف

الأصل.على""تتظاهرونبعضهموقرأعمرو،أبيعنورُويتْ

والتناصرا)1(.التعاونكلهاومعناهاقراءاتخمسفهذه

التياللغاتبيانمعاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الرابعالموقف

إليها:ترجع

..!)2(نَستَعينُوَإئاكَنَعْبدُ)إتاكَ:تعالىاللهقولتفسيرهعند:ومثاله

لغةوهي،نستعيننونبفتحالجمهوروقرأ""نستعين:حَيَّانابويقول

حبش،بنوزر،الليثيّعميربنعبيدوقرأ،الفصحىوهيالحجاز

وأسدوتميمقَيسلغةوهيبكسرها،والأعمش!والنًخعيوثاببنويحى

أشبهه.وماالفعلهذافىِالمضارعةحرفحكموكذلك،وربيعة

فيألفاًالواووانقلاب،هُذَيللغةهي:الطوسيجعفرأبووقال

.192صأ!-المحيطالبحر-حتانأبو(1)
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الاستعانةفيوالحذف،ومستعيننستعينفيوياء،ومستعاناستعان

وبالباء()1(.بنفسه!استعانولُعذَىالتصريفعِلمفيمذكور

بيانمعاللفظفيالقراءاتأوردقدادمابقالمثالفيحئانأبا)ونلحظ

موضعفينجدهبينما،عليهاالمعانييبينأندونإليهاترجعالتياللغات

عليها.المعنىمعاللغاتوبياناللفظفيالقراءاتيستعرضآخر

فياحصِرُواالَّذينَ)للفقراءِ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

منَأغنياءَالجاهِلُيحسَبهُمالأرضفيضرباًيستطيعونَلااللهِسَبيل

)2(.4التَعفُفِ

عامرابنقرأ"التعففمنَأغنياءالجاهل"يحسَبهم:حيانأبويقول

فعلعلىماضيهلأنالقياسوهو،وقعحيثالسينبفتحوحمزةوعاصم

منها:ألفاظفيمسموعوهوبكسرها،السبعةباقيوقرأ،العينبكسر

والكسر،تميملغةالسًينفيوالفتح.النحويونذكرهاوقديَعْمِد"،"عَمِد

التوكلواعتمادالمسألةوتركانقباضهملَفرطِأنهموالمعنىالحجاز،لغة

أغنياء()3(.أحوالهمجهلمنيحسبهم،اللهعلى

علىوتوجيههااللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الخامسالموقف

بعدالوجوهأصحَّيراهمستقلبمعنىوالخروجالمعاني

والمُعربِين.المفسرينأقوالمُناقشة

وهُمْوماتواكَفرواالذينَإنَ!ه:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

.7صا!-المحيطالبحر-حيانأبو(1)
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أجمعينَ!)1(.والناسِوالملائكةاللهِلعنةعليهمْاولئكَكُفاز

بالجرِّ"أجمعينوالنّاس"والملائكةالجمهور)قرا:حئانأبويقول

بالرفع،أجمعُون"والناسُ"والملائكةُالحسنوقرأ،اللهاسمعلىعطفأ

والمفسرين،الفعربينمنكلامهعلىوقفنامنجميعُالقراءةهِذهوخرًج

علىرفعموضعفيعندهملأنه،اللهاسمموضععلىمعطوفأنَهعلى

ليسجؤَزوهالذيوهذا،اللهيلعنفمأنأواللهلعنهمأنوقدروهالمصدر،

ثم،يكونأنشرطهأنَمن،الموضععلىالعطففيتقررماعلىبجائز

منهنا"لعنة"أنًعلىسلمناإذاهذايتغير،لاللموضعومحرزطالث

هذاأنَيظهروالذي"،والفعل"لأنينحلوأنه،تعملالتيالمصادر

نأ:المعنىوكان،العلاجبهيرادلأنه"والفعلي!لأنينحللاالمصدر

سبيلعلىاللهإلىاضيفتالكفار،علىاللهمنالمستقرةاللعنةعليهم

علىاللهِلعنة"ألاذلكونظير،الحدوثسبيلعلىلاالتخصيص

علىذلكصاربل"والفعل"لأنمُنحفَينالمصدرينوتقدير"الظالمين

فا"ضيفتالأسد"شجاعةشجاعة"ولهالقمر"وجةوجة"لهقولهممعنى

الأسد.يَشجعأنمعنىعلىلاوالتعريفللتخصيص

والفعل""بأن"الله"لعنة:أعنيالمصدر،هذايتقدرأنهسفَمناولئن

رفعتأنكلوترىألا،لهطالبلالأنهللموضعمحرزلاذكرناكمافهو

المصدرتغيرفقدالمصدر،تنوَنحتىيجزلمالمصدرذكربعدالفاعل

علىوعمراً"غداًزيدٍضاربُ"هذاقولهمسيبويهحملولذلك،بتنوينه

لالأنهزيد،موضععلىحملهيجزولمعمراً""ويضربأيفعلإضمار

زيداً"ضاربٌ"هذالقلتزيداًنصبتأنكلوترىألا،للموضعمحرز

انمنؤَنالمصدربعدمرفوعاًالفاعلمجيءتسليمعلىأيضاًوهذا،وتُن!ن

.161رقمآيةالبهقرةسورة)1(
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:خلافمسألةفهي

عمراً"،زيدٍضربمن"عجبت:فيقولونذلكيجيزونالبصْريون

بعدهيجىءأَنيجوفيلاالمصدرنُ!نإذابل،ذلكيجوزلا:يقولوالفراء

إثباتعلىحج!للبصريينوليسالفرَّاء،مذهبوالصخيحمرفوعفاعل

هذافمنع،"والفعل"أنعلىبالقياسذلكآثبتوآبل،ابهسماعصدعواهم

"لأنمُنحلٌّمصدرأنهنسلملا:نقوللأائاظاهرذكروهالذيالتوجيه

موضعا،بعدهللمجرورأننسلملالكنسفَمناعاملًا،فيكون"والفعل

عليه.العطفيجوزأنهنسلملالكنسلمنا،

وهي:ذكروهالذيالوجههذاغيروجوهعلىالقراءةوتتخرج

وتلعنهمالتقدير:،العطفيمكنلملمافعلإضمارٍعلىأنَه:أولاها

علىأنَهوعمراً"،زيدٍضاربأهذافيسيبويهخرجكما،الملائكة

.عمراً""ويضربفعلإضمار

اللهلعنةأي،مضافحذفعلى،اللهلعنةعلىمعطوفأنه:الثائي

بإعرابهإليهالمضافاعربالمضافحذففلما،الملائكةولعنة

القرية.واسألنحو

والناسوالملائكةأي،المعنىلفهمخبرُهخذف،مبتدأيكونأن:الثالث

.()1(يلعنونهمأجمعون

ذكرمعاللّفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:السادسالموقف

موقفهتوضيحمعوتوجيههاالِإعرابوجوهاحتمالات

ذلك!فيالنحويورأيه

فمنمعلوماتأشهر)الحبئُوعز:جلاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

.146صرا!-المحيطالبحر-حئانأبو(1)
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!)1(.الحجِّفيجِدالَولافُسو!تىَولاَرَفثَفلاالحخعَفيهنَفرَض

والرفوثوالرفث""رُفوثوالأعمشمسعودابن)قرأ:حيًانأبويقول

فيعاصمعنورويت،والتنوينبالرفعالثلاثةفيجعفرأبووقرأ،مصدران

العطارديرجاءأبووقرأ،عاصمعن،لمفضلطريقوهوالطرقبعض

غيرمنالثلاثةبفتحونافعالكوفيونوقرأ،الثلاثةفيوالتنوينبالنصب

وفتح،والتنوين"فسوقولارفث"فلابرفععمرووأبوكثيرابنوقرأ،تنوين

تنوين.غيرمن"جدال"ولا

بالابتداءبعدهاماورفع،عاملةغير"لا"جعلفإنهالثلاثةرفعمنفأما

المبتدأعنخبراًيكونأنويجوز"الحج"فيقولههوالجميععنوالخبر

منخبراًيكونأنويجوز،للدلالةوالثالثالثانيخبروحذف،الأول

للدلالة.والثانيالأولخبروحذف،الثالث

الأولخبرحذفقدويكون،الثانيعنخبراًيكونأنيجوزولا

والفصل.التركيبهذالقبحوالثالث

في"الحج"فيفيكون،ليسعملعاملة"لا"تكونأنويجوز:قيل

ليسمعنىفيو"لا":فقالعطيةابنبهجَزَمَالوجهوهذا،نصبموضع

"لا"إعماللأنضعيفوجوزهعطيةابنبهجزمالذىوهذاالرفعقراءةفي

والذي،لهباللاماإلاالعربلسانفيمنهيجىءلمجداًقليلًاليسعمل

قوله:ذلكمنيحفظ

باقياًالأرضعلىشيءفلاتعزَّ

واقياًالفهقضىمفَاوزرٌولاَ

.791رقمآيةالبقرةسورة)1(
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:الجعديالنابغةوقال

باغياًأنالاالقلبِسوادَوحفَت

مُتراخياخثهافيولاَسِواها

آخر:وقال

لهَامضينَأعوامبعدَأنكرتُها

جيراناً)1(الجيرانُولاداراًالدارُلًا

منينتهيلاظاهرهعلىئحملأنوعلى،التأويليحتملكلهوهذا

الله،كتاثعليهيُحملانينبغيفلاالقواجمد،عليهتبنىبحيثالكثرة

الفصيح.الكثيرالوجهغن"يُعدلوأجلهالكلامأفصحهوالذي

فيهاوالعاملالمصادر،علىمنصوبةفإنها،والتنوينالنًصبقراءةوأما

يجادلولافسوقاً،يفسقولارفثأ،يرفثفلاوالتقدير:لفظها،منافعال

الإعمالطريقةعلىالأفعالهذهمنشئتبمامتعلق،الحجوفيجدالًا

..والتنازع

أهي،الحركةفيفالخلاف،تنوينغيرمنالثلاثةفيالفتحقراءةواما

فيمذكورةوالدلائلالجمهورقولالثاني؟بناءحركةأو،إعرابحركة

فيمعهاوالمبني"لا"منالمجموعفهلالفتحعلىمعهابُنيوإذاالنحو.

علىالنصب،الاسمفيعاملة"لا"كانتوإن،الابتداءعلىرفعموضع

الاسمترفعليسعملئعمِلونها:الحجازيون-رأيانفيهابليسأ9المشبْهةلا!9)1(

فيالمثالهوكا-الإهمالفيولاالإعمالفيئعمِلونهَالاوالتميميونالخبر،وتنمب

محلًامنصوبلا"9خبرالحالةهذهوفي"جيرانالجيرانولادارالدارالاالبيتهذا

المعارتدار5طبعة206ص1!/الرافيالنحو/حسنعباسانظر/-لفظاًلا

.القاهرة

031

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عاملةOV"بلمبتدأ،موضعفيالمجم!عليسأولها،خبرولاالموضع

اجريتإذا"لا"خبربعدهاوماالموضععلىالنصبالاسمذلكفي

:قولانالخبرورفعالاسمنصبفي"إنَيامجرى

القولين،هذينفعلى،الأخفش:قولوالثانيسيبويهقول:الأول

سيبويه،مذهبعلىالمبتدأخبرموضعفيكون"الحج"فيإعرابيتفرع

الأخفش.مذهبعلى"لا"خبرموضعوفي

"ولاتنوينغيرمنوفَتحفسون"ولارفث"فلا،ونؤَنرفَعَمنقراءةوأما

نأسيبويهمذهباوعلىالابتداء،علىالرفعمناخترناهمافعلىجدالَ"

عنخبراً"الحجِّ"فيييهونالابتداء،علىرفعموضبعفي"لا"معالمفتوح

مبتدأ.علىمبتدأعطف،العطفإلافيهليسلأنه،الجميع

المبتدأين،خبرإلاأالحج"فييكونأنيصحفلاالأخفشقولو(ما

فقد"لا"وتطلبهالمبتدأيطلبه،الحجٍفيالمُعربلاختلافللآخرخبرأو

عنهما()1(.خبرايكونأنيجوزفلاالمعرباختلف

منقولردِّمعاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:السابعالموقف

وتوجيهها:قارئهاعنوالدفاعفيهاطعن

اسجُدُواللملائكَةِقُلنا)و)ذْ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ومثاله

.!)2(لِآدَمَ

جعفرأبووقرأ،التاءبكسر""الملائكةالجمهور)وقرأ:حيانأبويقول

ونُقل،الجيملحركةإتباعاًالتاءبضممهرانبنوسليمانالقعقاعبنيزيد

الفارسيوقالجعفر،أبيمنغلطهذا:الزخاجقال،"شنوءة"أزدلغةأنها

خطأ.هذا

88.ص2-بالمح!يطالبحر-حيانأبو)1(

.34رقمآيةالبقرةسورة)2(
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الذيهذايجوزوإنما،إعرابكسرةالتاءكسرةلأن:جئيابنوقال

"وقالتنحوصحيحاًساكناًالهمزةقبلماكانإذاجعفرأبوإليهذهب

اخرض!".

الِإتباع،بحركةالِإعرابيةالحركةلاستهلاكيجوزلا:الزمخشريّوقال

لِلّه"."الحمدِكقولهمضعيفةٍلغةٍفيإلَأ

فلاشنوءة"،"أزدلغةأنهانقلوقد،ضعيفةلغةفيذلككانوإذا

القراءأحدجعفرأبوبهاوالقارىءيغلطولابها،القارىءُيُخطَّأأنينبغي

من!غيرهعباسبنعبداللهعنعرضاًالقراءاتأخذواالذينالمشاهير

ضمعفَلوقد،السبعةالقراءأحدنعيمأبيابننافعشيخوهو،الصحابة

لكونهاالدرْجفيتسقطالهمزةأنَالشَّبهووجه،الوصلبألِفلشبههاالْتاء

تراهمألَا،بأصلليستلأنهاتِسقطالملائكةفيوالتاء،بأصلليست

الكسربعدالضفَةتكرهالعربلأنَضفتوقيلالملائك،قالوا:

لثقلها()1(.

فيبهاوالاستعانةاللفظفيالواردةالقراءاتاستعراض:الثامنالموقف

إشرعية:االأحكاماستنباط

الَلهشعائرمنوالمروَةالصًفاإنَّ!ه:تعالىاللهقولتفسيرعند:ومثاله

بهما!1)2(.يطَوفَأنْعلَيهجُناحَفلَااعتمَرَأوالبيتَحجَّفمنْ

وابنعباسوابنأن!وقرأ"يطَوف"أنالجمهور)قرأ:حئانأبويقول

علىذلكخرج،وعبداللهأبيّمصحففيهيوكذلكي!لا"أنَوشهرسيرين

المعنى،فيالقراءتانفتتحد،تَسجُدَ!)3(لَاأنْمَنَعكَ)مانحو"لا"فييادة

a.21صا-بالمحيطالبحر-حيانأدو)1(

.158رقمآيةالبقرة)2(سؤرة

.12رقمآيةالأعرافمورة)3(
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تخترهوإذ،تركهفي.رفعهوالشيءفعلفيالجُناحرفعلأنَذلكيلزمولا

فعلىيتراجعَامهـ)1(،أنعليهِمماجُناحَ!الوفَلَا:قولهنحو،والتركالفعلبين

الحناحرفعفيهاالجمهورقراءةوتكون،للنفيبابهاعلىِ"لا"تكونهذا

القراءتينوكلتانصاً،التركفيالجناحرفعهذهوفينصّاَ،الطواففعلفي

وهومروكنواجباً،بهماالطواففليس،والتركالفِعلبينالتخييرعلىتدذُ

نقلفيماحنبلبنوأحمدومجاهدوعطاءالزبيروابنوأنسعباسأبيعن

ينبغيولاسهواً،أوكانعمداًتركهمنعلىشيءلاوأنه،طالبأبوعنه

مشهورفيومالكوأحمدكالشافعيركنأنَهإلىذهبومن،يتركهأن

أشواطثلاثةتركإنأو،حنيفةوأبيكالثوريبدميجبرواجبأو،مذهبه

فيحنيفةكأبيمسكينإطعامشوطلكلفعليهفأقلثلاثةأو،دمفعليه

القرآني.النصهذاينسخجَلينصإلىيحتاج،الرواياتبعض

نأجُناحٍعليهِ!الوفلَااللهقولأرأيت:لهاقالحينلعروةعائشةوقول

طافعمنالِإثمرفعمنعليهدلعمااللفظيُخرجُلاكلام،بهما!هويطًوف

الفعل،إباحةاللفظمدلوللأنَّ،الطوافوجوبعلىذلكيدلولابهما،

يكونأنالطوافهذاوظاهر،وتركهفعلهبينمخيراًكنتمباحاًكانوإذا

يعدلمعليهماالصعودغيرمنبينهماسعىفمن،والمروةالصفابين

غدد()2(.ولاكيفيةٍعلىلا،الطوافمطلقعلىالاَيةودلتطائفاً،

التالية:النقاطفيويتمثلةالشاذًالقراءاتمنموقفه:التامعالموقف

المعاني:علر،وتوجيههااللفظفيةالشاذًالقراءاتاستعراضأ-

أفَاضَحيثمِنأفيضُوا)ثئَم:تعالىقولهتفسيرعند:ومثاله

.023رقمآيةالبقرةعورة(1)
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!هه)1(النًاسُ

من،"بالياءالناسيأفاضحيث"منجُبيرابن)قرأ:حيًانأبويقول

جبيرابنوقراءة!)2(،فنسِيَقَبلُمنْآدمَإلىِعهِدنَا!وولقدْ:تعالىِقوله

تذكيروفيه،قديمشرغعرفاتمنالِإفاضةأنَعلىتنبيهوفيها،شاذَةبالياء

يُنسى.لاوأناللهعهديذكر

ويحتمل،السلامعليهآدمبالناسيالمرادأنَعلىيُؤوذُأنَهذكرناوقد

واللهالمعنىفكأنه،اطشيءالتاركمعناهسعيدقراءةفي""الناسيكونأن

الِإفاضةتركمنمنهايفيضالتيالجهةمنيفيضواامرواَبأنأنهمأعلم

فيكون،الجنسبهيرادالناسويكون،عرفاتمنوأفاضالمزدلفةمن

الجمهورا)3(.لقراءةالمعنىحيثمنموافقاً

الثاذةالقراءةعلىالتنبيهمعاللفظفيالواردةالقراءات2-استعراض

وإسقاطها:

الفهشَعائِرمنْوالمروَةَالضَفَا!إنً:تعالىاللهقولتفسيرعند:ومثالهْ

.cبِهما!)،يطَوفَأنْعليبماجُناحَفلَااعتمَرَأوالبيتَحَبئَفَمنْ

الماضيوفي،يتطوفؤأصله"يطّوف"الجمهور)وقرأ:أبوحئانيقول

همزةاجتلابإلىفاحتاجالطاء،فيالتاءادغمثم،تطَؤَفأصلهكان

وجاء""اطوففصار،تسكينهمنبدلاالشيءفيالمُدغَملأنَ،الوصل

المدغمالحرفلتحصينالوصلهمزةفانحذفت"يطؤَف"،مضارعه

.991رقمآيةالبقرةسورة)1(

.151رقمآيةطهسورة)2(

.001ص2ب-المجطالبحر-حئانأبو)3(

.158رقمآيةالبقرةسورة)4(
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وهييطوفطافمنبهما""يطوفأنحمزةأبووقرأ،المضارعةبحرف

"يطتوف"وأصلهبهِما""يُطافَالسمألوأبوعباسابنوقرأظاهرةقراءة

فقلبتقبلها،ماوانَفتحالواوتحركت،افتعلإاطتوف"وماضيه،يفتعل

اطلبفيقلبواكماطاء،التاءقلببعدالتاء،فيالطاءوادغمتالفاء،

ومصدرٍ،يطنبجاءكما""يطافمضارعهوجاء""أطاففصارمطلبفهو

لأنأصلهاإلىالواوعادت"اطيافاً""اطاف"ومصدر"اطؤفاً""أطوف"

اعتاد:قالواكماقبلها،مالكسرةياءًقُلبتثم،زالقدإعلالهاموجب

بهماالطواففيعليهإثملاأي،يطوفأنفيأصله"يطوًفو"أنْ،اعتياداً

الخلافوفيه،يلبسلمإذامعهاقياسوحذفه،أنمعالحرففحذف

علميحسنلامنبعضُوجوًزنصْمث؟أمجرالحذفبعدأموضعُهاالسابق

:قالخبراً،يكونأنعلى،رفعموضعفيلِطؤَف""أنيكونأنالنحو

،الحالعلىنصبموضعفييكونوأنبهما،الطوافجُناحفلاالتقدير

العاملالحالفيوالعامل:قالبهماتطوفهحالفيعليهجناحفلاوالتقدير

ولولاساقطانالقولانوهذان،عليهفيالهاءمنحالوهيالجر،في

ذكرتهما()1(.لماالتفسيركتببعضفيتسطيرهما

أنًهابذكرواكتفىالقراءةلهذهتفسيرهفيعطيةابنتعرِضولقد

أصلهإلىالفعلرذَالذيحيًانأبوفعلكمايوجههالمأنَهغير،ضعيفة

الِإعلالوجوهوبين،الصورةهذهعلىجاءوكيفاشتقاقهفيوتوسع

المعاني.علىالقراءةهذهبتوجيهمعقبأوالِإدغاموالِإبدال

.456صاجى-المجطالبحر-حتانأبو)1(
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منليستأنهاعلىالتنبيهمعاللفظفيالواردةالقراءةاستعراض3-

نأفينبغيعليهالمجمعالمصحفلسوادمخالفةجاءتلأنهاالقراءات

التفسير:فيتدرج

فأخرجَهُماعنهَاالشيطانُ)فأزئَهُما:تعالىاللهقولتفسيرعند:ومثاله

.)1(م!فيهِكانَامفَا

ومعنى"فأزَالهُما"وحمزةرجاءوأبوالحسن)وقرأ:حئانأبويقول

والشيطان،"فأزالهما"إمانةعبيدةوأبيحمزةعنورُوي،التنحية:الِإزالة

الشيطانلهما"فوسوسقرأعبداللهأنَوحكواهنا،خلافبلاإبليسهو

نأفينبغي،عليهالمجمعالمصحفلسوادمخالفةالقراءةوهذهعنها"

)2(.(المصحفسوادخالفمماغيرهوعنعنهوردماوكذا،تفسيراًيجعل

وجوهحيثمنوالشاذَّةالمتواترةالقراءاتمنحيانأبيمواقف0هذ

علىالدالَّةالواضحةالأدلةخلالهامنبرزت،تفسيرهفيمنهاالاستفادة

وأتقنها،حفظهافقدذلكفيغرابةولا،بالقراءاتالفائقةعنايتهمدى

تفسيرهمثدمةفيبتمامهمعددهمالذينعصرهفيالرّاءكبارعنوأخذها

دقائقهاعلىالواقف،الواثقبخبرةيعتمدهافإنماتفسيرهفياعتمدهافإذا

.القراءاتعلمفيتناولهبحثلكلمكتملَاَتفسيرهجاءلذلك،وتفاصيلها

والشاذَّةالمتواترةالقراءاتمنحيَّانأبيمواقفاستعرضناقدكناوإذا

فيبذلكوعدناقدكنَّالهلموقفنمثلأنبنافحرفي،لكل"موقفففَثلينَ

هذا،المتواترةالقراءاتبينالترجيحمنحئانأبيموقفعنحديثنابداية

القراءاتدامتما،الترجيحهذالمثلقبولهعدمفييتضحالذيالموقف

أبوحئازانتقدوهومأخذ،والسلامالصلاةعليهالمعصومبهانطقصحيحة

36.رقمآيةالبقرةسورة)1(

.161صا!-المحيطالبحر-حيانأبو2()
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بسببه.المفسرينمنغيره

أربعينَموسَىواعدنَا)وإذْ:تعالىاللهقولتفسيرعند:المثال

لَيلَةً!)1(.

بغير"وعَدنا"عمروأبووقرأ"واعَدنَا"الجمهور)قرأ:حيانأبويقول

بمعنىيكونأن"واعدنا"ويحتمل"طه"وفي""الأعرافوفيهنا،ألف

أصلعلىمن-اثنينيكونأنويحتملواحد،منصدَرَويكونأوَعَدنَا"

اللهوعدموسىويكون،الوحيموسىوعدقداللهفيكون،المفاعلة

وقبول،موسىمنكانوقبولهاللهمنالوعديكونِأو،للميقاتالمجيء

بمعنىاللهيعدالآدمييكونأنيبعدولا:القفَالقالالوعد،يشبهالوعد

طلب.عنكانإذاوواعد،طلبغيرمنكانإذاوعد:وقيل،يعاهده

قرأمنقراءةوأنكر،ألفبغير"وعدنا"قرأمنقراءةغبيدأبورجَّحوقد

عبيدأبووقال،ومكيئَحاتمأبوقالمامعنىعلىوافقه،بالألف"واعدنا"

المواعدةتكونماأكثر:حاتمأبووقالالبشر،منإلَأتكونلا""المواعدة

1("واعدتخريجمرَّوقد،صاحبهيعدمنهماكلالمتكافئينالمخلوقينمن

السابقة.الوجوهتلكعلى

متواتر،منهماكلًالأن،الاخرىعلىالقراءتينإحدىلترجيحوجهولا

سواء()2(.حدعلىالصحةفيفهما

علمتجاهالأندلسيينالمفسرينمواقفلنابرزتكلهتقدممما

ووجوه،الكريمةالقرآنيةالنصوصمجالفيتطبيقهومدىالقراءات

15رقمآيةالبقرةسورة()1

.991ص!ا!-المحيطالبحر-حيانأبو)2(
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وقمةالكريمالقرآنإعجازتبرهنالتيالمعانيتوجيهفيمنهاستفادتهم

فصاحته.

المفسرونوقفهاالتيالمواقفهذهفىِوالتأملالنغنرولدى

بفائدتين:نخرجمنهااستفادتهمووجوهالقراءاتإزاءالأندلسيون

الاولى:الفائدة

القراءاتفيالنظروجهاتحيثمنتلاقواالأندلسيينالمفسرينإن

عليهادللواالتيمواقفهمفيتمثلتكئيرةمجالاتفيمنهاواستفادتهم

يلي:فيماحصرهاونستطيع،تفاسيرهممنبالأمثلة

علىوتوجيههاالكريمةالقرآنيةالألفاظفيالواردةالقراءاتاستعراضا-

المعاني.

بيانمع،الكريمةالقرآنيةالألفاظفيالواردةالقراءاتاستعراض2-

المواقفتلكومناقشة،القراءاتهذهمنوالمفسرينالنُحاةمواقف

العلمهذامنالأندلسيينالمفسرينتمكُنمدىعلىتدلَعلميةمناقشة

ودرايةً.روايةًدقائقهعلىوالوقوف

ترجعمابيانمعالقرآنيةالنصوصألفاظفيالواردةالقراءاتاستعراض3-

اللّغات.منالقراءاتهذهإليها

توجيههامعالقرآنيةالنصوصألفاظفيالواردةالقراءاتاستعراض4-

الشرعية.الأحكاماستنباطمجالفيمنهاوالاستفادة

انذينالثقاتالمشهورينالقرّاءوعن،المتواترةالقراءاتعندفاعهم5-

علىوأجمعتعنهمِالامةوتلقتها،!سمالرسولعنالقراءاتتلقوا

التيالمطاعنبردَالموقفهذاويتمثل،وعدالتهموثقتهمضبطهم

والمفسرين.الئحويينقِبلمنالمتواترةوالقراءاتالقرًاءإلىوُجًهت

المصحفولخطًالجمهور،لقراءاتإلمخالفةةالشاذًالقراءاترد6-
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الكريمةالقرآنيةالنصوصعلىالحفاظبُغيةَ،الِإجماععليهانعقدالذي

متوهمينبها،جهلًاصحتهاالناسيعتقدلئلاقرآناً،ليسممَّاوحمايتها

بالباطل.الحقعليهمفيلتبسقرآنبأنَها

تقويةًيوجهونهافكانوا،المعنىمقبولةَالشادةالقراءاتكانتإنواما

فقط.المعنىفيمعهاواتفاقاًالجمهور،لقراءة

الثانية:الفائدة

فإنهمالمذكورةالمواقففياتفقواوإنالأندلسيينالمفسرينإن

يلي:فيمااختلفوا

:المتواترةالقراءاترذا-

انعقدالتي-المتواترةردًالقراءاتلنفسهيُبيخعطئةابننجدفبينما

ردِّهفيهذاوتمثل،المصحفخطووافقتسَنَدُهاوصحًالِإجماعُعليها

بالخافضالمجرورالمضمرعلىعطفاًبالخفض""والأرحامحمزةلقراءة

قاعدةخالفواالذينالبصريينالنَحويينرأيعندنزولاًالنساء")1(سورةأمن

الخافض.إعادةدونالمخفوضالمضمرعلىالظاهرعطفجواز

المتواترةالقراءةويقدمانتماماً)2(يخالفانهحيانوأباالقرطبيئنجد

رسمووافقتسندهاوصحَّبالِإجماعثابتةقراءةلأنها،النحويينقواعدعلى

النصوصألفاظفيالواردةالقراءاتيخضعانولا،العثمانيالمصحف

القواعدهذهأنإذ،الكوفيينأوالبصريينالنحويينلقواعدالكريمةالقرآنية

الرسولعنصادرةفإنهاالمتواترةالقراءاتأفَا،معصومغيرعنصادرة

الفصل.هذامن1n1صانظر)1(

الفصل.هذامن191صانظر(')
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حديثهوكان،الكَلِمْجوامعاوتيالذيالمعصوموالسلامالصلاةعليه

واللغوية.النَّحويةالمسائلعلىشواهدَ

قواعدخلالمنوضعفاًصحةالقراءةعلىالحُكميجوزلاولذلك

فييرجعوالضعفبالصحةالقراءةعلىالحكموإنماالنحو،أواللغة

وجبنقلهاوصخَالقراءةثبتتفإذا،النقلوصحةالروايةإلىأساسه

اللغويةالأقيسةخالفتولوإليهاوالمصيرالتزامهامنلابدسنةلأنهااتباعها

النحوية.والقواعد

)قا:يقولحيثالذَانيعمروأبيعنال!يوطينقلهماهذاويؤيد

فيالأفشىعلىالقرآنحروفمنشيءفيتعمللاالقزَاءوأئمة:الدَّاني

النقل،فيوالأصحَالأثرفيالأثبتعلىبل،العربيةفيوالأقيساللغة

متبعةسنةالقراءةلأن،فَشؤُلغةٍولاعربيةقياسيردهالم،الروايةثبتتوإذا

إليها()1(.والمصيرقبولهايلزم

المتواترتين:القراءتينبينالترجيح2-

عندتتلاشىبينما،الأندلسيينالمفسرينبعضعندالقضيةهذهوتَبرُز

الاَخر.البعض

المتواترتين،القراءتينبينيرجِّح-المثالسبيلعلى-القرطبيّفنجد

"وقلت"أبلغعندي"هذاأو")2(أبلغمالك"وقراءةبقولهذلكعنمعبراً

1()3(.أحسنوالرفع

.925صا%-الإتقان-السيوطي(1)

(r)الفصل.هذامن991صانظر

الفصل.هذامن502صانظر)3(
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الترجيحيرفضتماماً،الن!ضعلىنجدهحئانأبيإلىذهبنافإذا

فينتقد،ذلكمنأبعدإلىويذهببل،المتواترتينالقراءتينبين

الترجيح.هذامثلإلىيعمدونالذينالمفسرين

بينللترجيحوجهفلا،وثبوتهالنقلصحةذلكفيعندهوالأصل

ويصرخَ،صحيحمنهمافكلالصحةاستويتافيلأنهماالمتواترتينالقراءتين

انواردةالمتواترةالقراءاتعرضهبعد،تفسيرهمنالمواضعبعضفيبهذا

.القراءاتبينوترجيحهمذلكفيالعلماءأقوالوذكراللفظفي

لأنالأخرىعلىالقراءتينإحدىلترجيحوجه"ولا:حيَّانأبوفيقول

سواء")1(.حدٍعلىالصحةفيفهمامتواترمنهماكلًا

بينالمفسرونيذكرهالذيالترجيح)وهذاآخر:موضعفيويقول

رسولعنثابتةومرويةصحيحةكلهاالقراءاتهذهلأن،ينبغيلاالقراءتين

قراءةترجيحيمكنفلا،العربيةفىِحسنظاهروجهمنهاولكلٍ،!سمالله

()2(.قراءةعلى

القراءتينبينالمفاضلةجانبيلحظحئانأباأنلييبدووالذي

والفصاحةالبلاغةفيالتفاوتتقتضيالمفاضلةوهذهالمتواترتين

.الأساسهذاعلىالترجيحرفضولذلكوالِإعجاز،

يعنيإنَماالترجيحأنمنحيانأبويراهماالقرطبيّيرىلابينما

لأن،المتواترتينالقراءتينبينالترجيحبجوازيقولهووإنما،المفاضلة

يعنيلامتقاربتمايزهوإنَّماالمتواترتينالقراءتينبينهناالترجيح

منبعضهاعليهيشتملبماالمتواترةالقراءاتتتفاوتفقد،المفاضلة

.991صر1جى-المجطالبحر-حتانأبو(1)

.265ص2بر-المحيطالبحر-حيًانأبو)2(
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تفاوثوهو،الشهرةأوالمعانيكثرةأوالفصاحةأوالبلاغةخصوصيات

علىرجحاناًالآيةتلكفيالقراءاتإحدىيُكسِبأنقلمتقارِب

.الاخرى

فريق،فريقينإلىانقسمواالعلماءنجدالمسألةفيالتحقيقولدى

يعنيلاالتفاوتَأنالمجيزوحُخةُ،منعهوآخر،الترجيحهذاأجاز

اشتملتفاوتوإنما،الاخرىعلىالقراءتينإحدىرُجحَانأوالمفاضلة

كالجناسالحسنبوجوهشَعلقوخصوصياتاللطائفبعضعلى

الفصاحة.بزيادةتتعلقأو،والمبالغة

رشد،وابنوالزمخشريالطبرفيجريبرابنُالعلماءمنَالمجيزينومن

اختيارمنَوالمُعربينالمفسرينكتبفييقععمًاالأخيرهذاسئلوقد

مأصحيحذاكإذأحسنالقراءةهذهوقولهمالمتواترتينالقراءتينإحدى

:فأجابلا؟

القراءاتبعضتحسينمنوالمُعربينالمفسرينكتبفييقعما)إن

وأيسَرَالنقلفيوأصحًالِإعرابجهةمنأظهرلكونهابعضعلىواختيارها

ئنكَع)1(.فلااللفظفي

عر،نشأتالقراءاتإحدىتكونأنيجوزأنه)على:رشدابنويقول

الناسعلىوتيسيراًتوسعةبالمرادفيقرأأن-لمجللقارىءالرسولترخيص

القراءةتلكفترىحكيمبنهشاممععمرتنازعحديثبهيشعركما

البالغةهيالمتميزةأنبسبب،غيرهاعلىللقراءةالتمييزفيكون،للخلف

كونهاعلىذلكيعكسولا،ورخصةتوسعةالاخرىوأن،البلاغةكاية

.61ص1بر-والتنويرالتحرير-عاشوربنالطاهر(1)
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الاعجاق)1(.حذَمنيقربماوهوالبلاغةمنَالأعلىالطرفبالغةأيضأ

والتفاضلالتمايزيعنيالتفاوتَأنفحجتهمحئانكأبيالمانعوناما

يجوزلاوهذا،الصحةدرجةفيالتمايزعنفضلاًوالفصاحةالِإعجازفي

اللهرسولعنوصدرت،واحدةقواعدُضبطتهاالتيالمتواترةالقراءاتفي

-لمج!)2(.

الفريقينمنَفكلٌموضوعياً،وليسلفظيٌالاختلافَأنأراهوالذي

السندصحةفيهاتحققتماالمتواترةالقراءةأنعلىالآخرمعمتفقٌ

ثبتتلانَهابحالتر"فلا،والبلاغةالفصاحةبلوغهاالىبالِإضافة،والرواية

علىقائماًذاكإذالترجيحيكونفلا،والسلامالصلاةعليهالمعصومعن

التفاوتأو!،الرسولعنالواردةالقراءةفيالطعنإلىالمؤديالتمايز

والإعجاز.الفصاحةحدعنلهاالمخرج

.الاسلوبفياختلفاوإنوالغايةالقصدفيالطرفانيلتقيولذلك

منومكانهاموضوعهافيأبلغالتوحيدفآيةمكانهافيبليغةآيةكللأن

أعلم.والله..وهكذاغيرهامنمكانهافيأبلغالقصصوآيةغيرها،

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمصدرنفس)1(

62.صأبالسابقالمصدرانظر:)2(
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الثالثالفصل

باللغةالاهتمام

تفسيرعليهايقومالتيالأصولمنَأصلًاالعربيةاللغةعلميعتبر

قلبعلىالأمينجبريلبهنزلالذيالعربيالكلاملأنه،الكريمالقرآن

)نَزلَأيضاًوقالعربيّاً!هو)1(،قُرآناًأنزلنَاهُ)إنَا:تعالىاللهقال،جمزمحمد

.مُبينٍ!)2(عربيٍبِلسانٍالمُنذرينَمنَلتكونَقلبكَعلىالأمينُالروحُبهِ

وفصاحتهأسرارهعلىوالوقوفومقاصدهالعزيزالكتاببمعانيفالعلم

معرفةوهيألا،العلمهذاإلىتوصلالتىِالوسيلةبتحقيقإلايتأتىلا

العربية.اللغة

ومراميه،ومقاصدهمعانيهوتحصيلالكريمالقرآنبألفاظالعلمإنثم

تعالىاللهكتابتفسيرعلىيُقدمَأنلأحدينبغيلافإذن،بعينهالتفسيرهو

اللّسانمعرفةأهمهامناصولعلىتقومالتيالتفسيرأهليهُفيهتتحققمالم

والهيئاتللألفاظوضعتالتىِالمعانيعلىالوقوفتقتضيالتيالعربي

والفروع""التصريفالمختلفةمعانيهاعلىالدائَةعليهاالواردةوالصيغ

وما"النحو"الِإعراببحسبالتراكيبوكيفية""الاشتقاقمنهاال!خوذة

.""البلاغةمقاصدهاتأديةوطرقوالتراكيبالألفاظبفصاحةيتعلق

تورثخطيرةقضيةتقدمبماالجهلمعالعزيزاللهكتابفيفالقول

،الكلامتحري!إلىالمفضيالزللفىِفَتوقع،العواقبمحمودةغيرنتائج

.2رقمآيةيرسفسورة(1)

.391،491،091آيةالشعراءسورة)2(
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عنوالخروجالِإلحادفيالوقوعإلىبالتاليوتؤدي،ومرادهمقصودهوتغيير

واليومباللهيؤمنلأحديحل"لا:مجاهديقولهذا.الضَددوفي،المِفَة

")1(.العرببلغاتعالماًيكنلمإذااللهكتابفييتكفَمأنالآخر

بنعمرَزمنفيقدمَأعرابياً)أنتفبميرهمقدمةفىِالقرطبيُّوذكر

رجلفأقرأهقاللمجد؟محمدعلىأنزلَمفَايُقرئُنيمن:فقالالخالاب

فقال!)2(بالجر،ورسولهالمشركينمنبريءٌالا*)أنفقال"براءة"

أبرافأنارسولهمنبريئاَاللهيكنفإن؟رسولهمناللهبرىءأوقد:الأعرابي

اللهرسولمنَاتبرأأعرابييافقال،فَدعَاه،الأعرابيمقالةُعمرَفبلغ،منه

،بالقرآنليعِلمَولاالمدينةقدمتإني،المؤمنينأميريا:فقال-لمجم!ر؟

منَبريةاللهَإن:فقالإبراءة"السورةهذهفأقرأني،يُقرئنيمنفسالت

فكيفقالأعرابيياهكذاليسعمر:فقالبالجر""أيورَسولهالمشركين

بالرفع،"ورسولُهالمشركينمنَةبريالله"إن:قال؟المؤمنينأميرياهي

بنعمرفأمر،مِنهورسولهاللهبرىءَمماأبراواللهوأنا:الأعرابيفقال

()3(.باللغةعالئمإلاالناسيقرىءألاعنهاللهرضيالخطاب

وقراءتهالكريمالقرآنفيالقولأنالحادثةهذهعلىالمترتبةوالثمرة

تقدم-كماالزللإلىئفضيإنما،والِإعرابالعربيةباللغةعِلمغيرمن

هشامابنعنال!يوطينقلهماهذاويؤيد،والضَلالالكُفرإلىِالمؤدي

ولماللفظظاهرَالِإعرابفيراعواالمُعربينمنكثيرِأقدامزلَت)وقدقوله

المعنىَ()4(.موجِبفيينظروا

.292صابر-البرهان-الزركئي)1(

.3رقمآيةالتوبةسورة)2(

.23صابالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)3(

.031ص2%-الإتقان-الئعيوطي(4)
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ماوعفَمه،الكَلِمجوامعِاللهآتاهالذي-!هاللهرسولفإنهناومن

يُقدمأنأرادمنكلأمامالسبيلَوانارَالطريقأوضحقد-يعلميكنلم

باللغةعلمعلىيكونأن"القرآنتفسير"وهيالخطيرةالمهمةهذهعلى

الكريمالقرآنلغةهيإذ،الثمأنهذافيأهميةبالغمنلهالما،العربية

:والسلامالصلاةعليهقالبهاإلَأومقاصدهمعانيهلُدركُفلا،انزلوبها

")1(.غَرائِبهوالتَمسُواالقرآنَ"أعرِلُوا

يقابلماهوهنا،عكًلِهالرسولحديثفيالواردالِإعرابومقتضى

ليستفقدهمعالقراءةلأنالنَحو،علماءُعليهاصطلحماوليس،اللًحن

فيها)2(.ثوابَولاقراءةً

الأصواتبأحسنالقرآنَ"جَؤدوا:عنهاللهرَضيمسعودابنوقال

"أعرِبواأيَضاًمجاهدوقال"31(،بهيُعربَأنيُحبُواللّهصعربىفإنهوأعربوه

.،(1()القرآن

"أحسَنوا،:قالالعربيةاللغةيتعفَمونقومفيالبصريللحسنوقيل

")5(.أخًرُوهقال،يَلحنُإماماًلناإنلهوقيل،جم!رنبيًهملغةيتعلمون

اللغةمعرفةأنمقتضاهافائدةنشخلصالنصوصمنتقدموممّا

علىيُقدمَأنلهيحلُفلاوإلَأالمفسر،ضرورياتمنضرورةالعربية

لأهليةفاقداًيكونهذهوالحالةُلأنه،وجلعزاللهكتابمنآيةتفسير

7بالزوائدمجمعوفيءس2بالمستدركفيالحاكمأخرجه:الحديث)1(

ص2بالمنثورالدزفي،.والسيوطيكرائبه(واتبعواالقرآناعربوا)بلفظا63ص

.6028،2782،2781العمالكنز.6

.3ص2بر-الاتقان-السيوطيئ:انظر)2(

.23صاب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ5(،4)3،
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فيه،ليسبماالقرآنعلىوالتًسَؤُرُوالفَحنُالتحريفيقعوبذلكالتفسير،

اللهرضيمالكالِإمامعنيُروىولهذا.فَعلإنالعقوبةبذلكفيستحسن

العرببلغةعالمٍغيروج!!عزاللهيفسَركتاببرجلاوتىالا:قالأنهعنه

نَكالًا()1(.جعلتُهإلًا

ما-فيهاالواردةالنصوصخلالمن-أدركناالتيالمقدمةهذهوبعد

منبهاالجهلعلىيترتبوماالتفسير،فيالأهميةبالغمنالعربيةللغة

مدىلنبيِّنالأندلسيينالمفسرينإلىفلننتقل،المجالهذافيخطورة

التفسير.فيمنهجهمعليهقامكأصلالعربيةباللغةواهتمامهمعنايتهم

.292صابر-البرهان-الزركي()1
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العربيابن

وَهلةولأول-القرآنأحكام-العربيابنكتابفيالناظريلمس

مضمونه.يترجمعنوانهأنإذ،الكتابهذامنالمقصود

باستنباطتمئزالذيالفقهيالطابعالتفشرهذاعلىغلبَفقد

أدلتهاوعَرضِ،الكريمةالقرآنيةالنصوصمنَالفقهيةوالمسائلالأحكام

وترجيحها.ومناقشتها

الباحثيجدالذيالأمربقدر،والنحوجاءتباللغةعنايتهفإنولذلكَ

تناولهاالتياللغويةوالقضاياالنَحويةالمسائلعنالبحثأثناءمعهصعوبةً

المفسرينمنَغيرهعندالحالهيكماظاهرةتبدوفلا،تفسيرهفي

حَئان.وأبيوالقرطبيّعطثةكابنالأندلسيين

فيتناولقدفوجدتهُالعربيلابنالقرآنأحكامكتابَاستعرضتُولقد

الذيوغَرضَههدفهجملتهافيخدمت،نحويةومسائللغويةقضاياتفسيره

والانتصارالفقهيةوالمسائلالأحكاماستنباطوهو،تفسيرهفيتوخاه

المالكي.لمذهبه

اللغوية:القضايامنالعربيابنإليهتعرضومما

:شقاقلاا:ولاًأ

!)1(.ئنفِقونَرَزقنافم)ومِمَّا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندفقال

الِإتلاف،عنعبارةوهي،النفقةاشتقاقفيالأولى)المسالة

هنا،المرادوهو،الِإتلافأصحُهامعانٍالعربلسانفي"نفق"ولتأليف

.3رقمآيةالبقرةسورة(')
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فَنيَ:القومُوأنفقَ،أفناه:صاحبهوأنفقه،فَنىَإذايَنفقالزادُنفق:يقال

!)1(1.الِإنفاقَخَشيةَلأمسكتُمْ)إذأ:تعالىقولهومنهزادُهم

عنِ)وَيَسألونكَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاًذلكومن

أذَئ!3)2(.فوَقُلْالمَحيضِ

مَفعِلوهو"المَحيض"تفسيرفيالثالثة)المسألة:العربيابنيقول

الشَجرةحاضت:العربتقولحَيضاً،سالإذايحيضحاضمن

إعَر:الثقال،سالإذاالسًيلوحاض،رطوبتهاسالتإذا:وال!مُرةُ

حمِالطواال!يولِحيضاتُعَليهنًوَحيَّضتْالذَواريحَصاهنًأجالَتْ

أسماء:ثمانيةولها،فيفيضالرحميرخيهالذيالذمجمنعبارةوهو

طامث.،ضاحككابر،،دارس،طامس،فارِك،عارك،حائض

وقال،حاضتيعني:)فضحكت!)3(تعالىقولهفيمجاهدقال

الشاعر:

ضَاحكُ"هيَإذايَوماًاوَيَهجُرها9

يكونشيءٍأيفعن،حاضمنمَفْعِلالمحمِض:الرابعةالمسألة

قيل:وقدمجاز،أمحقيقةالمصدرعنامالمكانعنأمالزمانعنعبارة

نفسه.الحيضوعنومكانهالحيضزمانعنعبارةإنه

يَفْعلفَعَلمنالمبنيئالاسمأن:الصًنعةمشيخةعندوتحقيقه

مفعَلعلىمنهالمبنيوالاسم،وَمقِيلْكمَبِيتْ،العينبكسرمفعِلللموضع

.01صاب-القرآن(حكام-العربيابن،501رقمآيةالإصاءسورة(1)

.222رقمآيةالبقرةرةسو(2)

71.رقمآيةهوسورة)3(
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العينبكسرالمفعِليأتيوقد،كالمضرَبالمصدرعلىبهيعئرالعينبفتح

عليهالمصدريُبنىوقدضِرَابها،زمانأيالناقةمَضرِب:كقولنا،للزمان

مَرجعكمْ!)1(الفه)إلَىةتعالىقولهوذلكتقدمماالأصلأنالاأيضاً،

الحَيض.عنأيالمَحِيض!عن)يسالونك:وكقوله،رُجوعكمأي

لابدل""فعكلأنعنديفالصحيحقولهممنهذاعلمتَواذا

المعانيبينللتمييزقصداًبهيختصبنابمنمتعلقاتهمنمُتعفَقٍلكل

والمكانوالزمانوالمفعولالفاعل:سبعةوهيبهاالمختصً!ةبالألفاظ

يتفرعثمويتداخلان،وحالومستقلماضي:منالثلاثةالفعلوأحوال

هذهمنواحدٍوكل،المتعلقاتتزايدبحسبمنهاأءصروإلىعشرةإلى

فيبناؤهيتمثزوقد،بمعناهتميزهغيرهعناللفظيةبخصحصتهيتميزالأبنية

وَبهِ.وَلهُمَعهُ:كقولكالمنفصلةوتردداتهالمتَّصلةولَردداتهحركاته

جهةعلىوهذاجاز،الآخرموضعأحدهما.لعربيُوضَعفإذا

معرفةإلىالمتفقهين"مُلجثَةمناستقصيناهللمنصفبينوهذا.الاستعارة

عن:!يسألونكتعالىقولَهمعنىوقلتهذاثبتفإذا"النحويينغوامض

محذوفتقديرعلىمجازاًحينئذويكون،صخَالحيضالمحيفر!زمان

زمانالوطءعن"وش!ألونكوتقديرهبسببهالسؤالكانالذيالسببعليهدذَ

."الحيض

تقديرعلىمجاز،فيمجازاًكان،الحيضموضع:معناهإنقلتَوإن

موضعفيالوطءعنأي"المحيضعن"وشمألونكتقديرهمحذوفين

زالوإن،عليهيبقىالموضعاسمأصللأن،الحيضحالةالحيض

لظهورالاحتمالهذافيتحقيقتقديرمنفلابذَ،بهسُمًيَلأجلهالذي

.4رقمآيةهودسورة)1(
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فيه.المجاز

تقديرعلىمجازاً،كانالمحيضعنوشمألونكمعناه:قلتَوإن

متصوّركلهوهذا،الحيضمنععنوشمألونك:وتقديرهواحد،محذوف

عليهامتقذَرأنس)1(وحديث،الدحداحبنوثابتمجاهدروايةعلىِمتقرّر

.()2(بتطويلبسطهإلىيحتاجفلا،التنزيلعندفيتبينصحيحاًتقديراَكلها

الحيضِ،لفظاشتقاقفيالآراءذكرالعربيابنأنلاحظناتقدّمومما

رجَحِثم،مقصودهعلىليدلّلالشعرومنَ،الكريمالقرآنمنَشواهدَوساقَ

وجَهثم،متميَزةمعانٍمناللفظيحتملهلماتفصيليئّبيانٍمعرَأيهبالتالي

انتهىثم،والحركاتالبناءبتميزتتميزوالتيللفظالمحتملةالمعانيتلك

حديثتحتتنضويمحتملاتهااختلافمعكلهاالألفاظهذهبأنبالقول

عنه.اللهرضيانسعنالمروفي-لمجراللهرسول

القرآنيالنَّظممعيَتَّسبقبماوتوجيههاالألفاظبمعانيالاهتمامثانياً:

تعالى:اللهمرادَتُحقَقُالتيالشرعيةالأحكاميثبتوبما،وفصاحته

بهاإذمنهاثلاثةٍبذكرأكتفيلذلكالمجالهذافيكثيرةوالأمثلة

الله:شاءإنالمقصوديتحقق

وَسطاًامةًجعلناكُمْوكذلكَ!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الأولالمئال

)أيامبلفظمندهفيأحمدالِإمامأخرجه"أقرائكايامالصلاةَ"دعي:أنسحديث(1)

عنوالئسائيابوداوودرواهالحديثهذا:كيرابنقال،262ص6!(حيضتك

ليسمجهولحاتمأبوفيهقالالمغيرةبنالمنذرطرِيقمنحبث!أوبنتفاطمة

793-صاجىكثيرابنتفسير-الثَقاتفيحيانابنوذكرهبمثهور

.915صا%-القرآنلمجل!صلأحكام-العربيابن2()
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لِتكونُوِاشُهداءَ

شَهيداَ،)1(.

عليكمْالرسولُويكونَالنَاسِعلى

بعضهموقال،والعَدلالخِياز:اللّغةفي)الوَسطُ:العربيابنيقول

هاهناالطرفينملتقىبمعنىهوالذيللوسطوليسالشيء،وسطمنهو

قولهعليهيدلالعدلبالخيارأرادوإنماالاممآخرالامةهذهلأن،دخول

شهيداًمهه.عليكمالرسولويكونالناسعلىشهداء)لتكؤلوابَعدهتعالى

وتوليته،العدالةباسملناتفضيلهمنعلينابهأنعمبماتعالىرتُنافأنبأنا

زماناً،آخراًكناوإنمكاناًأولاًفجعلنا،الخليقةجميععلىالشهادةخطًة

إلاالغيرقولالغيرعلىينفذ،ولاالعدولإلايشهدلاأنهعلىدليلوهذا

()2(.اللهشاءإنبعديأتيفيماوذلكعدلًا،يكونأن

صَدقاتِهنَّالنِّساءَ!ووَآتوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الثانيالمثال

لأ)3(.نِحلَةً

عبارةاللغةفيوهي"نِحلَةً"قولهالثانية)المسألة:العربيابنيقول

ثلاثةعلىهاهنابهاالمرادفيواختلفَ،العِوضعنالخاليةالعطيَّةعن

:أقوال

.والهِباتالنًحلبسائرتستطيبونكما،بالصًداقنفساًطِيبوامعناه:الأول

فييأخذونهاكانواالأولياءفإنللنًساء،تعالىاللهمنَنِحلةًمعناه:الثاني

.النَساءوَنَحلهامنهموتعالىسبحانهتعالىاللهفانتزعهاالجاهلية

iرقمآيةالبقرةعورة(1) ir.

.04ص!ا-!القرآنأحكام-العربيا+!)2(

!ا.رقمآيةالنساءسورة)3(
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الجاهليةفييتناكحونكانواالناسفإن،اللهمنَعطيةمعناهان:الئالث

وتعالىسبحانهاللهفَفرضَهُ،الصداقمنَالنكاحويُخلونبالشغار

)1(.(إياهنوَنَحلَهُ

علىالواردةالمعانييستعرضالمثالهذافيالعربيابنونلاحظ

حقَاثباتوهو،تعالىاللهُأرادهشرعياًحكماًليثبتويوجهها""نِحلَةلفظ

نرىهناومن،الجاهليةفيمنهمحروماتٍكنبعدماالضَداقفيالنًساء

والمسائلالأحكامإلىالوصولفياللغةيستعمِلكيفالعربيابن

.مقصدهوحققغرضهوفىقدبهذافيكونالشرعية

يُورثُرَجلكانَ)وَان:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعند:الثالثالمثال

مِنهُماوَاحدٍفَلِكلاختأوأخولَهُامرأةأوِكَلالَةً

")2(.ال!دسُ

فيوغيرهماللغةاهلاختلف؟الثانية)المسألة:العربيابنيقول

:أقوالستةعلىذلك

لهولدَلاالذي:الكلالة-أحمدبنالخليلالعينصاحبقال:الأول

والد.ولا

ابنهويقال:كلالةفهوالفرابةمنلَحايكنمالمعمرو:أبوقال:الثاني

كلالة.عمَيابنهوأيلَحاعضَي

بَعُدَإذاالرحمكفَتيقالبَعُد،منالكلالةأنالثانيمعنىفىِوهو:الثالث

منها.خرجمن

.3Ilص1بر-القرآنأحكام-العربيابن)1!

.12رقمآيةالنساءسورة)2(
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.أخولاوالدولالهولدَلامنالكلالةإن:الرابع

امِّي.ورجل،عقيمرجليقالكما،بعينههوالميتالكلالةَان:الخامس

.بالميراثيحمطونالذينوالوارثالورثةهمالكلالةإن:السادس

-:التوجيهفيالثالثةالمسالة

فيبئنَاهالذيالاشتقاقفيعضدهوالثالثوالثانيالأولالقولأما

جمعهحينجداً،قريبالأخلأن،الرابعتوجيهمنهويقربالثالثالقول

وقد،واحدثَديمقوالتقما،واحدٍرحمفيوارتكضا،واحدصل!ثاخيهمع

الشاعر:قال

يَغيبُلَاالكَلالةِوَمولىلهُأحمىالمَزأبافإن

الثاعر:بقولنزعفقدنفسهالميتُإنه:قالمنوأما

كلالَهعنلاالمجدِقَناةَوَرثتئم

وهَاشِمشمسعبدِمنافٍابنيعن

كَفَلَه:تقولالعرببأننزعبِالميراثالمحيطون)نهم:قالومن

بجوانبيحيطلأنهإكليلأ:التاجسمَيومنه،بهأحاطأي:النسب

.الرأس

النسب:تكفَلهمنمأخوذ،ولدولالهوالدَلاالذيهو:عبيدةأبووقال

.الأقوالأحدعلىوالسليمكالمَفَازَة،بضذَهسماهكأنهبهأحاطأي

اللغةولاختلافومالناترتانمندعناالمختار:في:الرابعةالمسألة

ن(وظاهرالقرآنظاهر،القرآنومعنىواسعالعربولسان،الاششقاقوتتبع

اللهأنعليهوالدليل،الِإخوةوتركوالزوجاتوابنهأباهفقدَمنالكلالة
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الِإخوة،وترك،والزوجاتوالأبناءألاباءمعالفرائضاسهاتركتعالى

معانيبأحدلغةًموضوعاًاسماًكلَالةوجعلهمآيتهمالآيةهذهفجعل

وذكر،كلالةسمًاه)1(السورةآخرفىِذكرهوكذلك،شرعاًمستعملًاالكلالة

فيوجلعزَاللهمرادبذلكفتحققتاابن،ولافيهاأبَلافريضة

()2(.الكلالة

المعانيالعربيابناستعرضكيفالمتقدمالمثالمنَونلاحظ

كلومستندتوجيهها،فيذلكبعدشرعثم،اللفظيحتملهاالتياللغوية

ظاهرعلىمعتمداًرأيهالنهايةفيرجَّحثم.العربوأقوالالشَعرمنَمعنىً

الوصوليريدماإثباتفيالفصلالقولاعتبرهالذيالكريمالقرآنيالنصِّ

الشرعية.والمسائلالأحكاممنَإليه

فيمنهاوالاستفادةاللفةإلىاحتكامهفيالعربيابنيكتفولمهذا

النقدمسلكيسلككانوإنما،يقصدهالذيالفقهيالحكمإلىالوصول

تلكفيمذهبهرأيلِإثباتوذلك،اللغةمنغيرهبهاستدلّلماوالِإبطال

،العياللكثرةالزوجاتتعددعدمتعليلهالشافعيقولردَّفقد،المسألة

اليتَامىفيئقسطُواألَأخِفتمْ)وَإن:تعالىاللهطقولتفسيرهعندفقال

تَعدلوُاألًاخِفتمْفإنورباعَؤثلاثَمَثنَىالنَساءِمنَلَكمْطَابَمَافَانكِحُوِا

تَعولُوا!)3(.ألَأأدنَىذلكَأيمانُكمْمَلكتْمَاأوفَواحدةَ

نا،الكلالةِفيئفتيكمْالقةقل)يستقونكَوهي176رقمالنساءسورةمنالآية)1(

ولدِّالايكنلمإنيرثهاوهو،َتركَمانصففلهااختَولهولذلةلي!هلكَامرؤ

حظمثلفللذكرونساءًرجالًاإخوةكانواوإن،تَركَممًاالثلثانِفلهمااثتينكانتافإن

عليم!.شيءٍبكلًواللةتضفُواأنلكماللةئبيًن،الالْث!ت

346.صابر-القرآنأحكام-العَربيابن)2(

.3رقمآيةالنساءسورة)3(
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تَعوُلوا!اختلفألَأأدنى!ذلك:تعالىقولهعشرهَالثانية)المسألة

:أقوالثلاثةعلىتأويلهفيالتاس

الشافعي.قالهعيالكميكثرألَأ:الأول

مجاهد.قالهتضلواألًا:الثاني

والنًاس.عباسابنقالهتميلواألَأ:الثالث

نختصرهأننرَلمبشيءٍالمتفقهينملجئةرسالةفيعليهتكلمناوقد

لمنزلةهوحجة:وقالواهذابكلامهالشافعيئَأصحاباعجب:قلتُهاهنا

لقدحتى،بالفصاحةلهوالاعترافالعربيةفيوشهرتهاللغةفيالافعيئَ

ومعرفتهالمعانيعلىغوصهمعبالضاد،نطقمنهوأفصح:الجوينيئقال

يكثرأنخفتمإنواحدةًفانكحواالآيةمعنىأنواعتقدوا،بالاصول

.العيالكئرةعنكمتنتفيَأنإلىأقربفذلك،عيالكم

وقال،الزوجعلىالمرأةنفقةأنعلىيدلوهذا:الشافعيئُقال

لأنفائدةفيهتكنلم"الميْل"،هاهنا"بالعَول"المرادكانلوأصحابه

بحقوقبالقياميختلفوإنما،وقلًتهنالنساءعددبكثرةيختلفلاالميلَ

.الحقوقتكاثرتكثرنإذافإنَهنَالنًساء،

كلُّهفهوبهوُصفَأوعنهقيلأوالشافعيقالهماكل:العربيّابنقال

وأفصحفهماًوأثقبسمعاًأوعىومالك،بَحرهمنونغبةمالكمنجزء

كلفيبقولقولمقابلةذلكعلىويدلُكَ،وصفاًوأبدعبياناًوأبرع،لساناً

معانيعنالبحثالمسألةهذهفيذلكلكيكشفوالذي،وفصلمسألة

يصخبماوحكمتالآيةمعنىعليهركًبتعرفتهإذاحتى،لغةً"عَالَ"قولك

ومعنىً.لفظاًبه

:معانسبعةفيهعلماؤناقالوقد
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!ذلكَ:تعالىاللهقال،إذاْمالَالرجلعالَيعقوبقال،الميل:الأول

الجَورِإلىالحُكمفيالميلُ:العَولُالعينوفيتَعولوامهه)1(ألَأأدنى

عنه.ماذأي:الهَدفِعنالسَّهمُوعالَ

زَادَ.:عَالَ:الثاني

الحكم.فيجارَ:عَالَ:الثالث

منْالفةيُغنيكمفَسوفَعيلَةًخِفتمْ)وإن:تعالىقالافتقرَ،:عَالَ:الرابع

!)2(.فَضلهِ

أثقل.:عالَ:الخامس

العائل.بمؤونةقام:عال:السادس

غلب.أيصَبرهُعِيلَومنه،غُلبَ:عال:السابع

وبناءُ،عيالهكثرالرجلأعالويقال.ثامنلهاليسالسبعةمعانيههذه

ملجئةفيذلكبيَّناوقدبعضعلىبعضهويدخلوَيلزميتعدىعالَ

وجوهه.بجميعمفضلًاورباعَوثُلاثَمثنىمسالةفيبئناكها،المتفقهين

مالك.قالهبماوالمعنىاللفظلكشهدذلكثبتفإذا

الميلفييستعملثلاثي)تَعولُوا!فعلتعالىقولهفلأنَ:اللّفظأما

لارباعيالعيالكثرةفيوالفعلكلها،ل"و)عمعانيلهترجعالذي

علىبهاالمنطوقالضادتنفعولمالفصاحةذهبتفقد،الآيةفيلهمدخل

.الاختصاص

إلىأقربتعولوالأأيألَأأدنىٍقالى!ذلكتعايِىاللهفلأنَ:المعنىوأمًا

كانتوإذا،الميلعدمَواحدةكانتإذافإنه،المَيليعنيالعَولُينتفيان

.3رقمآيةالنساءسورة()1

.28رقمآيةالتوبةسورة)2(
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عدمخافواإذاالخلقالل!فأرشدَ،اثنتينفيوهكذا،أقلفالميلُثلاثأ

أربعاًالأجانبمنَيأخذواأناليتامىمعالميلفيبالوقوعوالعدلالقِسط

الأعدادوفياليتامىفيالميليقلأنإلىأقربفذلك،واحدةإلى

ئقالَأنيصحّفلاالعيالكثرةفاما،المرادهووذلكينتفيأو،فيهاالمأذون

()1(.عيالكميكثرألاأقربذلك

بالئحو:الاهتمام:ثالثاً

فيالِإعرابوجو0يذكرالعربيابنلاحظتفقدالمجالهذاوفيا-

والكوفِيين،البصريينالنحويينلمذاهبيتعرضأندون،الكريمةالاَية

عندفمثلاَ-الأحيانغالبفيوهذا-أصحابهاإلىالأقواليَنسِبأنودون

!)2(.ذَكَيتُمْمَا)إلَأتعالىاللهلقولتفسيره

ئلاثةفيذَكيتمْ"ما"إلَأقولهالثامنة)المسألة:العربيابنُيقول

:اقوال

منشيءعلىعائدغير،قَبلهعفَامنقطعاستثناءأنه:الأول

"لَكن"بمعنى"إلًا"يجعلون،العربلسانفيمشهوروذلكالمذكورات

:معناهخَطأً!هه)3(إلَّامؤمناًيَقتلَأنلِمؤمنِكانَ)وَما:تعالىقولهذلكمن

خراشلأبيبعضهموأنشد،عليهالكلامَتقدموقد،خطأٌقَتلهُإنلكن

الهذلىِّ:

بهأنيسَلاخلاءًسُقائمأمسَ

بالغُرفِالريحومرّالسبماعَإلًا

أحكامكتابإلىالرجوعيمكن-314ص1جى-القرآنأحكام-العربيابن)1(

.66418،صا!:المجالهذافيالعربيلابنالقرآن

.3رقمآيةالمائدةسورة)2(

.29رقمآيةالنساءسورة)3(
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ومنه.لهذيلواد:وسُقام،ا&باعبهلكنأو،السباعبهيكونأنإلًاأراد

الشاعر:قول

العِي!قوإلَأاليعَافيرُإلًاأنيشبهاليسوبلدةٍ

جرير:قولأبدعهومن

تطأولمْبعيدًاتظعنْلمالبيضمنَ

فرخَلئربذَيلَإلأَالأرضِمنَ

مُرحلَّ.بُردٍذيلَتطاأنإلاالأرضعلىتطألم:قالكانه

بعدماإلىيرجعولكنهالاستثناء،ظاهروهو،متَصلاستثناءأنه:الثاني

!)1(.ال!بعُأكلَوماوالمنخنقةُبِهِالفهِلِغيرِاهلً)ومَا:تعالىقوله

ظاهرهعلىويبقىالمحرمإلىلاالتحريمإلىالاستثناءيرجع:الثالث

المختار.في:التاسعةالمسألة

فيولااللغةفييُنكرُلاالمنقطعالاستثناءإن:نقولأنوذلك

النساء)2(،سورةفيإليهأشرناحسبماالحديثفيولاالقرآنفيالريعة

ولا،الكلاموجمهوراللغةأصلىهوالمتصلالاستثناءأنيخفىلاأنهكما

إما:وجهينمنالمتصلفتعذرُ،المتصلتعذَرإذاإلاالمنقطِعإلىيرجعٍ

شرعيا.وإماعقليا

،الأولفيهذاقبلَالأمثلةمنَقدَّمناهماهوالعقليالاتصالفتعذر

.3رقمآيةالمائدةسورة(1)

آباؤكمنكحماتنكحوا)ولاوهيالناءسورةمن22رقمالآيةفيالوِاردالاستتاء)2(

.سلفَ!قدماإلَاالنَساءِم!
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آمنتْقريةكانتْ!ال!فَلولاَتعالىفكقولهالشرعيّ""الاتصالتعذروأفَا

لمتقدمرفعاًليسيُونسَ"قؤاَ"إلَأقولهفإن!)1(يُونُسَقومَإلَأإيمانُهافَنفعهَا

إلَّالِتشقىالقرآنَعليكَأنزلنَاما)طه:تعالىوقوله،لكنبمعنىهووإنما

!.ذَكَيتُمْمَا!إلًا:قولهإلىعدنا)2(!لميَخشىلمنْتَذكرةً

قولهوهوإليهإعادتهيمكنماإلىيعودأنيمنعالذيفأما:قلنا

.r(آخرها()إلىوالمُنخَنقةُ

يراهمافيردّالنَّحويةللآراءيتعرضالعربيابنأنلاحظتثم2-

عباسابنقولوإلى،الكريمالقرآنيالنمَقإلىذلكفيمحتكماًضعيفاً

تفسيرهعندذلكومن،العربأشعارمنأثبتَماوإلى،عنهاللهرضي

قدْماإلَأالنَساءِمنَآباؤكمْنَكحَماتَنكخوِا!ال!ولاَ:وتعالِىتباركاللهلقول

سَبيلَا!)4(.وسَاءَومَقتاَفاحِشَةَكانإنَهُسَلفَ

قدما"إلّاعلماؤنا:قال:الخامسة)المسألة:العربيابنيقول

خبرهووإنماالمحظور،بإباحةليسفإنه،وصدقوامقطعاستثناءسلف"

قدما:تقديرهفصار،القبيحعملهممنمضىعماذَيطُشحِبَعفوٍعن

به.مؤاخذينغيرفإنكمسلف

للمقْتصفةأنه)كان(قولهمعنِىعلماؤناقال:السادسةالمسألةُ

كذلك،يكونوهوحكيماً"،عزيزاَالله"وكانالقاطعدليله،والفُحش

البَحْرالحَبْزُهذافسَّرَكذلكعليها،كائنهوالتيصفتهعنأخبروإنما

.89رقمالآيةيونسسورة)1(

3الآياتطهسورة)2( ، 2 ، i.

(r)537ص2!-القرآنأحكام-العرببابن.

.22رقمآيةالنساءسورة)4(
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عنه.اللهرضي

وإنمازائدةهنا""كانإنً:فقالاوالمبردأبوإسحاقالقاضيوَهِمَوقد

الشاعر:قالكمازيادتهافيالمعنى

ىِامكانوالنَاوَجيرانٍقَومبِدارِمررتَإذافًكيفَ

إنماَهاهنا،"كان"زيادةيجوزلابلوالشِّعر،باللغةعظيمٌجهلوهذا

ماعنهموانقطعالزمانفأبادهم،مجاورينلناكانواكراموجيرانٍالمعنى

قبلهماقالهامنوذكرنا،المتفقهينملجئةفيبسطناًالقولوقد،كان

ذلك()9(.فيالقولواستوفيناوبعدهما

تعالى:اللهلقولتفسيرهعند-كذلكالنحويينآراءرذأمثلةومن

.الكُفر!،)2(فيزِيادةٌلمالنَّسيإنَّما!اله

فيهاختلفء""النسيقولهفيالاولى)المسألة:العربيابنيقول

زاد.إذاينسأنسَأ،الزيادةأنه:أحدهما:قولينعلىالناسُ

"ونسأ"،إنساءءَالشيأنسأتيقال:الأزهريُقالالتأخير،أنه:الثاني

.كثيرةمعالبولهالمصدرموضعوضعاسم

فِياللهأنسأَ:فيمقالالجرِّ،بحرفيتعدىبأنهفاحتبئَ:الطبريّأما

مدةَ،زادهأياللهُزاد:وتقول،أجَلكفياللهزاد:تقولكما،أجَلك

علىوردالهَمز،بغيرقراءتهمنومنعَ،الثانيعنالمفعولينبأحدواكتفى

!نَسُواتعالىقالكما،النَسيانمنَإلَأالهمزبتركِيكونلا:وقالنافع

936.صاجى-القرآناحكام-العربيابن)1(

37.رقمآيةالتوبةسورة)2(
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فَنسيَهُمْ!ه)1(.الفهَ

وقيَّدَ،أوائلهاعنالتفسيرلهذاالعرببنقلللتأخيرأنهزعممنواحتبئَ

وأآيةمنْ!ماننسخْ:تعالىاللهقالوِقد،العربمشيخةُعنهمذدك

خَطِئة:يقالكماالهمزخففوقدمهموزةَ،نؤخرهاأيننْسها!)2(1

القلبوالبدل،أصلالهمزوتخفيف،والصابئونوالصابيون،وخطِيئة

فِعلُأما،الطبريّعلىهذايخفىأنينبغيكانوما،لغويكلهأصله

وفيالجرحرفوجوهمنبالوجهينالمتعديةالأفعالفإن،فضعيفالتعدي

()3(.كثيرةوعدمهبهتعذَيها

فإنناوالتضعيفبالرذَالنَحويينلآراءيتعرضالعربيابنكانوإذا3-

اللهلقولتفسيرهعندذلكومثال،بعضعلىبعضَهايرخحأحياناًنراه

.!)4(بإحسانٍتَسريخأوبِمعروفٍفَإمساكٌمرتانِ!ال!الطَلاق:تعالى

بعضظنَ"بمعروف"فإمساكالتاسعة)المسألة:العربيابنيقول

منَالطلاقيَعقبُالذيأنوفسّر،للتعقيبهناالفَاءأنالناسمنَالجَهلة

وبالفسان.بالمعنىجهلوهذا،الرجعةالِإمساك

عقيبوإنما،الطلقتينعقيبالرجعةفليست:المعنىجهلأما

لاختضَتالآيةفيالتعقيبحكملزمتولو،الثانيةعقيبهيكماالواحدة

بالطلقتين.

الصناعةأهلذكرولكنهنا،للتعقيبالفاءفيست:الاعرابوأما

.67رقمآيةالتوبةسورة(1)

.601رقمآيةالبقرةسورة)2(

929.ص2بر-القرآنأحكام-العربيابن)3(

.922رقمآيةالبقرةسورة()4
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ثلاثة:افَهاتهاأقوالًافيها

فعمرو.زيدخرجٍ:تقول،العطففيوذلكللتعقيبأنها:أحدها

فهو،يجزيكفاللهخيراتفعلإن:تقول،الجزاءفيوذلكالسبب:الثاني

عليه.معقباًليسلكنبعده

الشاعر:وكقولفمنطلقزيدكقولكزائدة:الثالث

فتاتَهم-فانكِحْخَولان-وقائلةٍ

ليستهاهناالفاءأنعنصحيحقالهوالذي،سيبويهيصححهلموهذا

فانكحخولان"هذهقالكأنه،للجملةالجوابمعنىفيهي!انمابزائدة

السببمعنىإلىعنديويرجع،إليهِفَقمْزيدٌهذاتقولكما"فتاتهم

()1(.معنيينفيكون

أنهعلىويوافقهسيبويهرأييرتضيالعربيابنلاحظناوهكذا

الصحيح.

الاستشهادبالشَعر:رابعاً:

المفسرينلدىبارزةٍكظاهرةٍبالشَعرالاستشهادقضيةأتناولأنقبل

يتسنىحتى،القضيةهذهمنالعلماءموقفاوضحأنأودّ،الأندلسيين

ذلك.ضوءعلىالأندلسيينالمفسرينموقفتحديد

فمنعهاالعلماء،بينخلافيةمسألةالتفسيرفيبالشَعرالاستشهاد

فريق.وأباحهافريق

للقرآنأصلاًالشَعريكونأنذلكمعنىبأناستدثُوا:بالمنعفالقائلون

يَتَبعفم!الووالشُعراءُقولهفىِالشُعراءوتعالىسبحانهاللهذمًوقد.الكريم

.291صأبر-القرآنأحكام-العربيابن)1(
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لا)1(.يَفعلونَلَامَايَقولونَوأنَهمْيهيمونَوَادٍكُلِّفيأنَهمْترَألمْ،الغَاوونَ

جوفُيمتلىءَ)الأنيخي!الرسولبحديثأيضاًالفريقهذاواستدلّ

شِعراً(1)2(.يمتلىءَأنْمنلةخَيرفيريهقَيحاًأحدكم

فأدئَتهم:بالجوازالقائلونأما

،للقرآنأصلًاالشًعريكونأنمنالمانعونزعمكماليسالأمرإن:أولاً

تعالىاللهلأنبالشِّعر،القرآنمنالغريبالحرفتبيينالمرادبل

عَربيٍ!هوبلِسانٍأيضاً:وقالعَربياً!)3(قرآناًجَعَلناهُ)إنَا:يقول

.(فبيبن!)،

الفاؤون!.علىيتَبعهم)والشُعراءتعالىقولهفيالكلامكانلوبأنهثانياً:

وعَمفواآمنواالَذينَ)إلًا:قولهفيتعالىاللهاستثنىلماالعموم

.؟)5(الضَالحاتِ

منَا)إنجمفهقولهوهوالثريفبالحديثأيضاًالفريقهذاواستدلَّثالثاً:

لَسِحراً")6(.البيانمنَوإنلحكمةالشعر

.224،225،226:أرقامالآياتالشعراءسورة)1(

(Y)علىالغالبيكونأنيكرهما)بابالأدبكتاب-البخاريأخرجه:الحديث

.9176ص4برالئئعركتابمسلم،45ص8برالشععالإنسان

.3رقمآيةالزخرفسورة)3(

.67ص2جى-الِإتقان-السيوطيوانظر،591رقمآيةالشعراءسورة)4(

.23ص-الاعجازدلائل-الجرجافي:وانظر،227آيهَالشعراءسورة)5(

الجاريأخرجهوالحديث.946ص2!اللغةعلومفيالمزهر-السيوطي:انظر)6(

منإنباب-الزمذي،42ص8!،25!7!-الشعرمنيجوزماباب-

1236ص2الثعر-!منباب-ماجةابن،137صهجى-لحكمةالشعر

.125ص!هبرأحمدالِإماممسند
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الشعراءمنع!ي!الرسولبسماعأيضاًالجوازعلىالفريقهذاواحتجَّ:رابعاً

زهير)1(.بنوكَعبثابتبنكح!ان،منهموالاستزادة

كثرةمنوالتابعينالصَحابةعنجاءبماالفريقهذااستدذَخمامساً:

عباسابنقولذلكومن،ومُشكِلهالقرآنغريبعلىالاحتجاج

أنزلهالذيالقرآنمنَالحرفعليناخفيفإذا،العربديوان)الشَعر

"إذاايضاًوقوله.منهذلكمعرفةفالتمسناديوانهاإلىرجعناالعرببلغةالله

ديوانالشَعرفإنالشِّعرفيفالتمسوهالقرآنءغريبعنسألتموني

")2(.العرب

وجوازبالشعرالقولالمفسرونأجازفقد،أدلةمنتقدمماعلىوبناءً

)3(.بهالاستشهاد

بالجواز،القائلينرأييترجحأدلةمنالفريقانأوردهفيماالنظرولدى

مُشكلهِ،ولَوضيحالقرآنغريببيانبالشِعرالاستشهادمنَالمقصودإذ

يمكنهذاوعلى،الكريمللقرآنأصلاًالشّعريكونأنالقصدوليس

فَيحملُبينهما،تعارضلاإذالسابقينالصحيحينالحديثينبينالجمع

الشَعرمنالمقصودكانإذا،والمنعالذئمَيقتضيالذيالأوذالحديث

بالأعراضالتشهيرأوالضلالفيوالِإيقاعوالِإفسادالهوىواتباعالغواية

الله.حرمبماوالتشبيب

الألفاظمرادتوضيحمنهيقصدبهوالاستشهادالشِّعرقولكانإنأفَا

منعليهتنطويوما،حِكمةمنتحملهوماغريبهاوبيانالكريمةالقرآنية

.IAص-الاعجازدلائل-الجرجانيانظر:)1(

.IAص2ب-الإتقان-السيوطي()2

والصفحة.الجزءبنفسالسابقالمصدرنفس03(
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الثاني.الحديثمقتضىوهو،ذلكفيغضاضةفلاوعظةعِبرة

أنهمِ،بوضوحيظهرالأندلسيينالمفسرينموقففإنذلكتقرروإذا

حَرَجاَذلكفييرونلاأنَهمإذبالشِّعر،الاستشفادبجوازالقائلالفريقمع

ألفاظه.!تأشكللماوبياناًالقرآنلغريبتوضيحاًالشعريكونأنمن

لدىالتفسيرفيبارزةًبالشًعرالاستشهادظاهرةنجدهناومن

بالبيانسنفردهامتعددةوأغراضِمقاصدوفيالأندلسيينالمفسرين

الله.شاءإنوالتوضيح

الشواهدجاءتفقد،عنهالحديثبصددنحنالذيالعربيابنأما

هوتفسيرهعلىغلبالذيالطابعلأنذلكبقدر،تفسيرهفيالشًعرية

سابقاً.أشَرناكماالفقهيالطابع

حولالعربيابنتفسيرفيالشعريةالشواهدمعظمتركزتولقدا-

تفسيرعندأوردهماذلكأمثلةومنن،الكريمةالقرآنيةالألفاظمعانيتوضيح

نإأولياءَوإخوانَكمْآباءكُمْشًّخذوالَاآمنُواائَذينَأيُّها)يَا:تعالىقوله

!و)1(.الظَالمونَهمُفأولئكَمنكُمْيتوئَهمْومنْالِإيمانِعلىالكفرَاستحتوا

بينبالكفرالموالاةاللهنفى:الأولى)المسألة:العربيابنيقول

منبعضهمالنّاسبيننفاهاكصا،منِهاأقربقربىولاخاضَةوالأبناءالاَباء

بعضُهمْأولياءَوالنَصارىاليهودَتَتَخذوالَاآمنُواالًذينَائها)يَا:فقالبعض

وفي،والأبدانالذَيارقُربلاالأديانقُربُالقُربَأنليبينبَعضٍ!)2(أولياءُ

أنئد:ذلك

.23رقمآيةالتوبةسورة()1

.اءرقمآيةالماندةسورة)2(
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دَنتْقدْالأحئةِدازلييَقولونَ

لَعجيبُذاإنَكَئيبٌوأنتَ

قَريبةدِيازتغنيومَافقلت

قَريبُ()1(القُلوبِبينَيكنْلَمإذا

لاَياتٍذلكَفي!إنَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندوكذلك2-

.(ب!،)2لِلمتوسِّمينَ

منَتَفعُّلوهو،التوسُمفيالاولى)المسألة:العربيابنيقول

يمدحالشاعرقالغيرها،مطلوبعلىبهايستدلالعلامةوهو،الوسم

بك:النبيئَ

نافِلةًالخَيرَفِيكَتَوشَمتإنَي

البَصرِ)3(صَادقُأنِّييَعلمُوالله

منيغُضُوالِلمؤمنينَ)قُلْ:وجلعزلقولهتفسيرهعندأيضاًذلكومن

.!و)4((أبصَارِهمْ

عنيَكفُوايعني"يغضوا"قولهالاولى)المسألة:العربيابنيقول

الشاعر:قالالاسترسال

كلاباًولاَبَلغتَكَعبأفلَانميرٍمنانكالطَرفَفَغُفقَ

598.ص2!-القرآنأحكام-العروابن)1(

75.رقمآيةالحجرسورة)؟(

.9111ص3!-القرآنأحكام-العربيابن)3(

03.رقمآيةالنورسورة)دا(
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الفغاتلبيانبهمستشهداًالشِّعريوردالعربيابنلاحظتوقد3-

يَا!الهوتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندذلكومن،القرآنياللفظفيالواردة

)1(.بِالعُقودِ(أوفواآمنُواائَذينَائها

وأوفىوفى:يقال"أوفوا"قولهالخامسة)المسألة:العربيابنيقول

بعهدهِأوفَىومنْ)تعالىاللهقال،القرآنفيواللغتانالعربيةأهلقال

اللّه!)2(من

:العربلشاعروقال

بِذفَتهأوفىفقدْطَوئيابنُأمًا

حَاديهاالنَجمِبقلاصٍكَماوفَى

)3(.!ةبموفَىائَذي)وَإبراهيَمَ:تعالىوقال،اللغتينبينفجمع

علىترتَبمعنىليثبتَالشّعرإلىيحتكمالعربيابننرىثم4-

بالحياةِ)أرضيتمْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكومثال،نحويةمسألة

الآخرةِ!و)4(.منَالذُنيا

منالدنيابالحياة"أرضيتمالخامسة)المسألة:العربيابنيقول

قالونظماً،،نثراًالعربكلامفيذلكويرذ،الاَخرةمنبدلًايعنيالاَخرة"

الشاعر:

الطَّهيانِعَلىبَاتَتْمُبرًدةشربةًزَمزمَماءِمنلَنافَليتَ

.ارقمآيةالمائدةسورة)1(

.111رقمآيةالتوبةسورة)2(

37.رقمالنجمسورةمنوالآية542ص2جى-القرآنأحكام-العرلىابن)3(

38.رقمآيةالتوبةسورة)4(
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الدارساحةفيينصَبُعُوذ:والطهيان،زمزمماءمنبدلًالناليتأراد

يبرد)1(.حتىليلًاإناءعليهويعلقللهواء

فرعونَآلُفَالتقطة!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاذلكومن5-

وحَزناً!،)2(.عَدؤاًلهمْليكونَ

عليهيوسفسورةفيالفَقيطفيالقولقذَمنا)وقد:العربيابنيقول

الشَاعر:قالكماالعاقبةلامائَلاموهذه،السلام

نَبنيهَا()3(الذَهرِلِخرابِودُوُرنامُرضعةٍكلئرئيوللمنايا

لبعضانتصارأبالشَعريستشهدالعربيابننجدآخرموضعوفي6-

وجل:عزاللهلقولتفسيرهعندذلكومنوترجيحها،الفقهيةالاَراء

طَهورأ!)،(.مَاءًال!ماءِمنَ)وأنزلنَا

فيالناسواختلفطهوراً""ماءالثانية)المسألة:العربيابنيقول

قولين:علىطهوربأنهوصفهمعنى

كثروخلقٌوالشافعيئمالكقالوبه،لغيرهمطهِّربمعنىأنهأحدهما:

سواهما.

تعالى:بقولهذلكفيوتعلق،أبوحنيفةقالوبهطاهر،بمعنىأنه:الثاني

الجنة.فيتكليفلاإذطَفوراً!،)ه(شَرابَاًربُّهمْ)وسَقاهُمْ

379.صر2جى-القرانأحكام-العربيابن)1(

.8رقمآيةالقصصسورة)2(

.4521ص3بر-القرآنأحكام-العربيابن)3(

A.4رقمآيةالفرقانسورة)4(

.21رقمآيةالدهرورةس(5)
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الشاعر:وقال

تَوبةٍبعدَنَظرِةفيهلخَليليَّ

فُجورعليئَقَلبيبهااداوي

خُصورهَاهِيفٍالأكفالِرُجًحِإلى

طَهُورريقُهنَالثناياعِذابِ

يطفَع)1(.أنهبمعنىوليسطاهربأنهالريقفوصف

العربي:ابنتفسيرفيالبلاغةخامساً:

للألفاظالبيانيةوالأسرارالبلاغيةالنكاتببيانالعربيابنيُعنَلم

الأمرهذاتعليلويمكن-!لقرآنأحكام-تفسيرهفيالقرآنيةوالمعاني

بسببين:

لمأنهفيويتلخص،نفسهالعربيابنإلىيرجعخاص.احدهما

الفقهي.الطابعوهوتفسيرهبهتميزالذيالعامالطابععنيخرج

فيعامةظاهرةالبلاغيةالأسرارمنَالِإقلالأن،وفحواه:عام:الثاني

هذامنشأأنإلىالأمرمرجعولعلَ،الأندلسيينالمفسرينلدىالتفسير

قمتها،بهالمشارقةعنايةفبلغت،فيهوترعرعونما،المشرقفيكانالفنّ

فلمالمغاربةالأندلسيونافا،والتأليفوالدرلسبالبحثذلكعلىفَانكثوا

فيالمشارقةمنشأناًأقلًكانوالذلك،خِصبةعندهمالفنِّهذاتربةتكن

.المجالهذا

علىفالمشارقة)وبالجملة:فيقولالظاهرةهذهخلدونابنويعفَل

العلومفيكماليّأنه-أعلموالله-وسببه،المغاربةمنأقومالفنّهذا

منَعمراناًأوفروالمشرق،العمرانفيتوجدالكماليةوالصنائع،اللسانية

.2014صر3بر-القرآنأحكام-العربيابن)1(
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،المشرقأهلمعظموهمالعَجملعنايةنقولأو-ذكرناهكما-المغرب

()1(.أصلهوهوالفنهذاعلىمبنيّكلهوهوالزمخشريكتفسير

ابنتفسيرفيالبلاغيةالأسرارمنالِإقلالظاهرةفإنتقدمماومجمل

وعدمتفسيرهفيبهتميزالذيالفقهيئَبالطابعالتزامهإلىترجعإنماالعربي

كماالأندلسسماءفييتلألأنجمهكانماالفنهذاإنثم،عليهالخروج

.المشرقفيالشأنهو

فلمستالمجالهذافىِالعربيابنتفسيرطالعثفإننيكلههذاومع

قليلةً-كانتوإن-أمثلةعلىعثرتأننيغير،بوضوحتبدوالظاهرةهذه

الله.بعونالمطلوببالغرضوتفيالمقصودتوضحفلعلها

:الاستعارةفي:الأولالمثال

!هه)2(.الفحصناتِيَرمونَ!والَّذينَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

يريد"المُحصناتيرمون"والذينالاولى)المسألة:العربيابنيقول

القذفلهقيلولذلك،بالقولإذايةٌلأنه،الرمياسملهواستعير،يشتمون

كبشة:أبوقال

اليَد-كَجُرحاللًسانِ-وَجُرحُ

:وقال

()3(رمانيأجلَالطَوفيومنْبَريئاًوَوالديمنةكنتبِأمرٍرَماني

.552صالمقدمة-خلدونابن)1(

!ا.رقمآيةالنورسورة)2(

البئر.:والطًوكب.0132صر3!-القرآنأحكام-العربيابن)3(
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التشيه:في:الثانيالمثال

يَدكَتَجعلْ)وَلأ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندالعربيابنيقول

إلىمغلولةيدكتجعل"ولاالأولى)المسألةعُنقِكَ!)1(:إلنمَغلولةً

اخراجعلىقلبهمنيقدرلاالذيالبخيلعنِبهعبًرمجازهذا"عنقك

.c()2اليدينتصرفمنيمنعالذي"الغل"مثلاَلهفضرب،مالهمنءٍشي

يثميروبذلكبالمجاز،الشبيهعنالعربيابنعئرالمثالهذاوفي

التشبيه.علىمبنيئالمجازأنإلى

القرآني:التعبيرنيالجمالأسرار:الثالثالمثال

!َ)3(.اليَقينُيأتيكَحتَىرَثك)واعبدْوجلعزاللهلقولتفسيرهعند

خدمته،فيعبادُهقصًرإذابعبادتهأمرة:الثالثة)المسألة:العربيابنيقول

الخطط.أشرفبهاوالتسفَي،الخصالأشرفوهي،عِفَتهطِثذلكفإن

أفضلعندرسولهبهااللهسمًىكيفترىألا:المعانيشيوخقال

بنبيَهيقلولملَيلًا!،)4(بِعبدهِأسرَىالذي)سُبحانَفقالالِإسراءوهيمنازله

:يقولحيثاللفظمنبهجاءفيماالشاعرأحسنولقد،رسولهولا

والرائِىِال!امعُيَعرفهُزهراءِعندَقَلبيقَوميَا

()5(أسمائيأشرفُفإنَهعَبدهَابِيَاإلَأتَدعنيلا

.,9رقمآيةالِإصاءسورة(1)

.2911ص!3-القرآنأحكامالعرببأبن)2(

99.رقمآيةالحجرسورة)3(

.ارقمآيةالِإصاءسورة)4(

.1261ص!3!-القرآنأحكام-العربيابن)5(

rorhttp://www.al-maktabeh.com



بلفظالقرآنيسرًالتعبيريبيِّنالعربيابنأننلاحظالمثالهذاوفي

.قَدرهوجلالةوسمومكانتهمنزلتهعِظَملبيانوذلك،!ييهالنبيِّعن"عبد"

تكونأنأرجو-القرآنأحكام-العربيابنتفسيرمنأمثلةفهذهوبعذ

علىوالنحو،باللغةواهتمامهعنايتهمدىعنواضحةًصورةًأعطتقد

ابنتفسيرعلىغلبالذيالطابعأنَبسبببقدر،جاءتأنهامنالرغم

أسلفنا.كماالفقَهيالطابعهوالعربي
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نجاللغةعطيَّةابناهتمام

وجدتُه-الوجيزالمحرًر-عطثةابنتفسيرفيوالنظرالبحثخلالمن

.وشمولوبتولممعوالنحو،اللغةفيالمطلقةعنايتهيفرغ

وبيانواشتقاقها،الألفاظأصلإلىتفسيرهفيعطيًةابنتعرضفقد

البَصريينمنَالنحويينآراءينقلماكثيراًوكان،فيهاالِإعرابوأوجهمعانيها

منوأكثر،والتضعيفبالردأووالتصحيحبالترجيحلهاويتعرض،والكوفيين

.متعددةومقاصدمختلفةأغراضفيالشعريةالشواهد

هذهغدتحتى،المجالهذافيوتوسَّععطيًةابنأفاضولقدهذا

إعراببأنمنهإيماناًالسبيلهذانهجولعئَه،لتفسيرهمميزاًطابعاًال!مةُ

والضَيغهيئاتهاعلىوالوقوف،بألفاظهوالعلممعانيهوكشفَالكريمالقرآن

منالألفاظبهذهيتعلقومامعانيها،علىالدائَةعليهاالواردةوالتراكيب

معانيهتقوملا،الكريمالقرآنفيأصلهوإنماذلككلُّ،وبيانفصاحة

بها.إلَّاتنهضولا

القرآن)إعراب:فقالتفسيرهمقدمةفيهذاإلىعطيةابنأشارولقد

()1(.الشرعهيالتيمعانيهتقومبذلكلأنالشريعةفيأصل

النصوصمنِفهمهإليهتوهصلماعلىالنتيجةهذهعطئةابنورتَب

مقدمةفيباباَيعقدفنراه،والتابعينصحابتهوعن،لمجموالرسولعنالواردة

عنِرُويمامنها:،إليهماتوصَّلعلىبهادلَلنصوصاًفيهتناولتفسيره

")2(.غرائبهوالتمِسُواالقرآنَ"أعرلُوا:قاكأنَه!سيهالرسول

يفسرولاالقرآنيقرأ"الذي:قالأنهعباسابنعنرويبماواستدل

.43ص1!-الوجيزرالمحرً-عطئةابن)1(

الرسالة.هذهم!327ص.تخريجهسبق:الحديث)2(
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الشّعر".يَهذِالذيكالأعرابي

اوتِيَفقدْالمح!كمةَيُؤتَ!ومنْتعالىقولهتفسيرفيالعاليةأبووقال

.كَثيراً!)1،خَيراً

.القرآنفيالفهم:الحكمة:قال

1(.أنزلبماأعلمهماللهإلىالخلق"أحبُّ:مجاهدوقال

بوجوههايخحىالاَيةأحدهميقرأ،العُجمة"أهلكتهم:الحسنوقال

فيها"()2!اللهعلىيفتريحتى

تفسيرهفيوالنحو-باللغةالاهتمامقضيةمنعطيَّةابنموقفهوهذا

الموقف.لهذاتطبيقأتعتبرالتيالأمثلةإلىفلننتقلذلكعلمناوإذا-

فيها:الواردةواللفاتالألفاظمعانيوبيانالاشتقاق:أولاً

فياللغويينآراءتفسيرهمنكثيرةمواضعفىِعطئةابنبئنولقد

بتمامها.وساقهاالكريمةالقرآنيةالألفاظاشتقاق

اصطَفَىالفهَ)إنَ:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندذللخومثالا-

منبَعضهَاذريةًالعالمينَجملىعِمرانَوآلَإبراهيمَوآلَونوحاًآدمَ

بَعضً!،)3(.

لبيان"ذرية"لفظةفياللغويينآراءَعطيةابنيذكرالمثالهذاوفي

مقصودها.وتوضيحمعناها

.926رقمآيةالبقرةسورة)1(

.43صا!-الوجيزالمحرر-عطيًةابن)2(

.334r،رقمآيةعمرانآلسورة)3(
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جميععلىتقعأنيعطياللغةفياللفظة)واشتقاق:عطيةابزيقول

وهكذا،لبعضذرئةبعضهبمكلهمفالناس،لغيرهذريةأحدكلأي،الناس

الفُلكِفيذُرئتهمْحَملنَاإنا):تعالىقولهفيالذرئةاستعملت

ذريةهذاوالدفييقولأنولا،يسوغ،الجنسهذاذريةأي!.)1(المَشحُونِ

نإوكذلكمعناها،يجيءفهكذابثَإذا-!ز-مناللفظةوإذ،لولده

هوالذيالذرمنأو-ذرأ-منجعلتإنوكذلك-ذَرَى-منجعلناها

النمل.صغار

الحروفهذهمنمشتقةًتكونأنيحتملالذرلًة:الفتحأبوقال

هذهمناشتقاقكلعلىوزنهافيالقولأبوالفتحطؤَلثم،الأربعة

.ذكرهالِإيجازهذايقتضيلاتطويلًاالأحرفالأربعة

.*!*)2(ذرئتهمظهورهِم)منْترجمةفيالأعراففىِأبوعليوذكرها

منالخلقأخرجتعالىاللهلانَالذر،منَفَعليةأصلها:الزجَّاجقال

كالذرّ.آدمصلب

الحَرم:إلىالنسبةفيقالواكماالذرّ،إلىنسبةهذهةأبوالفتحقال

تغيير.النَّسب.منذلكوغيرالحاء،بكسرحِرميّ

كثرتفلما،فَعلولةوزنها"ذرورة"ذرئَةأصلوقيل:الزخاجقال

الياءفيالواوأدغمتثمَ"ذَروية"فصارتياءًالأخيرةمنَأبدلواالراءات

ذرئَة.فجاءت

كانتوإذا"ذرى"منأويذر،"ذَزَ"مناشتقاقفهذا:القاضيقال

!ا.ارقمايةيسسورة)1(

.ivyرفمآبةالأعرافرةسو)2(
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كماوالتخفيفالبدلفالزمت"ْأصلها"ذرئة،كمريقةفعليةفوزنهامن"ذرا"

فيذرِّفيكوكبوفي،الخلقاللهبرأمنرآهامنقولفي"البَريّة"فيفعلوا

()1(.بضوئهالظلمةيدفعلأنه"دإأ"منرآهمنقول

القرآنياللّفظفياللغةعلماءآراءيذكرعطيةابنلاحظتثم2-

ذلكومن،استعمالهحالاتتعددحسبالمتعددةمعانيهمبيناً،الكريم

كاتِباًتَجدواولمْسَفرِعلىكُنتمْ)وَإن:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعند

مَقبوضَة!هو)2(.فَرِهان

واستمر،دام:معناه،العربكَلامفيءَالشصب)رهن:عطئةابنيقول

رهنومن.أدامهأيورهنه:سيدهابنقال،وغيرهالشّرابلهمأرهنيقال

الشاعر:قولدامبمعنى

لمَاكِبُ)3(راووقُهَاوقهوةٌرَاهنُلهموالخُبزُاللًحمُ

ثمفمن،والدوامالثبوتبمعنىالرهنكانولما:عليأبوقال،دائمأي

له.جعلمافارأقلأنه،الوجوهمنبوجهخرجإذاالفقهاءعندالرهنبطل

ومنه،الثمنبكثيرأخذهاحتىفيهاغالىإذاالسلعةفيأرهن:ويقال

ناقة:وصففيالشَاعرقول

بُعداًراكبمنْبهَاسَلمىابنُيَطوي

الدنانيرُ)4(فيهاعيديَّةًارهًنتْ

.62ص3ب-الوجيزالمحرر-عطةابن()1

(Y)283رقمآيةالبقرةسورة.

.الكأس،المصفاة:الراووق)3(

البلدانَ=بهاتجوبُظفَت:العربلسانفيوالبيت.النجاثبكراممنناقة:عيدثة)4(
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الرهنمعنىفيويقال،بالنَجابةموصوفةمهرةوإبلُ،مهرةمنبطن:العيد

أبووقال،بعضهمحكىفيماإرهاناًأرهنت:الحقمنالتوثقةهوالذي

فرهنت.والبيعالقَرضفيوأما،المغالاةفيأرهنت:يقالعلي

رهنت:والقرضالبيعفيخلافبلاويقال:محمدأبوالقاضيقال

ولذلك،التسميةإلىونقل،المدفوعلمالشىِالمصدربهذاسمِّيَثمرهناً

بها،يسقَىالتيالمصادرتُكسروكماالأسماءتُكسَركماالجمعفيكسر

رهناً،رهنتُتقولالمصدرنصبَلابهالمفعولنصبيُنصبُفعلهوصار

وقد،ضرباًوضربت،رهناًالثوبرهنتتقولكمالا،ثوباًرهنتتقولكما

الشاعر:قولومنهأكثرفيهوفعلتُ،أرهنتالمعنىهذافييُقال

أقولُبِمَابَنيئَوأرهنهُبَنيهِويرهننييُراهنني

الأغى:وقال

ا!فرهـفَااهـاكَ)9(ويَر!كَنعثقرهينةبَنيهِمنْيَقيدكَحَتَى

:مرةبنهمامقوِلمنهأرهنمنوأمارهنمنروي!فهذه

مالِكاًوأرهنهَمنجَوتُأظافيرَهُمخشيتُولما

:ويقال،الأعرابيابنوقاله،وأرهنترهنتالرهنفييقال:الزجًاجقال

أرهنت()2،.يقالولابكذالسانيرهنت

ص31جى،بيروت-صادرارد-223ص3!.الخ..يًةعيد..ناجيةَ-

هن.-مادة591

الفرقدين:،السماكينمفرد:السًماك،نعثىبناتمنهانجوممجموعة:نعش)1(

سمك.مادة-العربلسان-نجم:والسًماك،نعشبناتفيكوكبان

.rv,tص2بر-الوجيزرالمحرً-عطيةابن)2(
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موضحاًاللفظفيالواردةاللّغاتبذكريهتتُمعطيَّةابنلاحظت3ُ-)ثئَم

علىيدلوهذا.اللفظأصلهيإذبها،اشتهرالتيمبيناًالفغةاصولهـ،

تفسيرهعندمثلًافيذكر،لجوإِنبهاواستيعابهالعربلغاتعلىاطِّلاعهواسع

الواردةالفغات\(كثيرٌ!)ربيونَمعهُقاتلَنبىمنمالووكأئنْ:تعالىاللهلقول

كعَين-وزنعلىكأيِّن:لغاتأربع""كأيَن)وفي:فيقول."كَأيَن"في

كَاعِن،وزنعلى"وكَايِن"،العينوبفتح-المكسورةالياءبتشديد

بكسر-كَعِنْوزنعلى""وَكَإن-العينبسكون-كَعْينوزنعلى""وكأين

"كَاعِنْ"وزنعلىالتيأشعارهافيالعرباستعملتماوأكثر-العين

الشاعر:قولذلكفمن

مُدجَّجمنعنكمرَدَدْناوكائِنْ

فقنَعَايَردىالقومأمًامَيَجيءُ

آخر:وقال

معجبلكصامتٍمنترىوكائنْ

التَكلمِفينقصهأوزيادتهُ

جرير:وقال

المُصابَاهُواصبتُلويرانيصديقٍمنْبالأباطِحِوكائنْ

الشاعر:قولأولاًذكرتهاالتياللغةفيجاءوقد

كِرامُوِهُمفوقهُمأخوهُماناسٍمنالمعاشِرفيكأئنْ

-أي-علىدخلتالتشبيهكافلأنها،اللفظةأصلهياللغة0وهذ

.461رقمآيةعمرانآلسورة(1)
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على-دخلتوكماوكذا،كذالفلان:قولكفي-ذا-علىدخلتكما

وزال،كأنفيالت!ثميهمعنىلهابقيلكنأسذ،زيداًكأنقولكفي-أن

كأين()1(.وفيوكذاكذافيذلكعنها

النحو:مجالوفي:ثانيا

وتوجيههاالكريمةالاَيةفيالِإعرابيةالوجوهيبينعطيةابننجدفإننا

فمثلًا:المعانيعلى

اللهَإقَمريمُياالملائكةُقالتِ!إذْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندا-

والاَخرةِالدنيَافيوجيهاًمريمَابنُعيسىالمسيحُاسمهُمنةبكلمةٍيُبشرك

المُقربينَ!)2(.ومنَ

البدل:أوجهثلاثةالِإعرابمنيحتملِعيسى)وقوله:عطئةابنيقول

ناالنُحاةبعضومنعخبر،بعدخبراَيكونوأنالبيانوعطفالمسيحٍمن

وأالمعنىعلىأسماؤهتكونأنيلزمكان:وقالخبر،بعدخبرايكون

مضمرابتداءخبرعيسىيكونأنويتجه،للكلمةاللفظةعلىأسماؤه

صفةمريمابنقولههذاكونإلىويدعو،مريمبنعيسىهو:تقديره

عطفأوالبدلعلىوأما.ألفدونكتبهعلىالناسأجمعإذ،لعيسى

لمهناهاالاسملأن،لعيسىصفةمريمابنيكونأنيجوزفلا،البيان

نظر.الكلامصدروفي،عليلأبيالنزعةهذه،الشخصبهئرد

عندومنزلةوجهٌلهأي،الوجهمنوهوالحالعلىنصب"ووجيهاً"

وتقول،أمِرُهورُوعيعظمبوجههأقبلحيثماأنهالوجيهفيوالمعنى،الله

وذكرهُ،نُبُوَتهالدنيافيعيسىوجاه،جاهولهالناسفيوجةلهفلانالعرب

اللهمنمعناهالمقربينومن،وشفاعتهونعيمهمكانتهالآخرةفيورفعه

.025ص3جى-الوجيزالمحرر-عطيةابن()1

.45رقمآيةعمرانآلسورة)2(

361http://www.al-maktabeh.com



()1(.تعالى

لكمْطابَما)فانكِحُواوجلعزلقولهتفسيرهعند:أيضاًذلكومن5-

/*)2(.ورُباعَوثُلاثَمثنىالنساءمن

نصبالِإعرابمنموضعهاورباعوثلاث)مثنى:عطيةابنيقول

قالهكذاوصفةمعدولةلأنهاتنصرفلانكراتوهيطابمماالبدلعلى

علي.أبو

معدولةفإنهاوأيضاً،المعنىوفياللفظفيمعدولةهي:غيرِهُوقال

مؤنثة-معدولةفإنهاوأيضاَ،وجمع

الزخاجوخطَأ،واللامالألفتدخلهالالأنهامعارفهي:الطَّبريقال

تكرارمضمنةأنهاإلا،وأربعةوثلاثةاثنينعنمعدولةوهي،القولهذا

لشاعر:الزخاجوأنشدالمعدودغايةإلىالعدد

أنيسُهُبوادٍأهلىولكنَّما

وموحدِمثنىالناسَتبغيذئابٌ

مثنىالرجالجاءقولكوكذلكواحداً،وواحداً،اثنيناثنينمعناهفإنما

()3(.ثلاثةوثلائة،اثنيناثنينمعناهفإنما،وثلاثمثنى

بصريةمنالنحويةالمذاهبذكرإلىيتعرضعطيةابنكانثم3-

وكوفية.

منكُميُتوفونَ)والَّذينَوجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ذلكأمثلةومن

.AVص3ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن(1)

.3رفمآيةالنساءسورة)2(

.15ص4%-الوجيزرالمحرً-عطيةابن)3(
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)1(.وعشراًلهأشهُرٍأربعةَبأنمسهنَيترئَصنَأزواجاًويذرُون

"الذين"عنالخبر:الكوفييننحاةبعض)قال:عطيةابنيقول

يتربصن.بأنهنأزواجهمعنالِإخباروالقصدمتروك

نأوذلك،بالمعنىمترتب""الذينخبرأن:البصرةنحاةومذهب

الذين"وأزواجقدرتهشئتوإن،أزواجهميتربصتقديرهإنماالكلام

مترتبوإعرابهاالِإيجاز،غايةفيالعبارةفجاءت"يتربصنمنكميُتوفون

المتقررفيها()2(.لهاالمالكالمعنىهذاعلى

على،الِإعرابعلىالمعانييقدرالمثالهذافيعطيةابنونلاحظ

يدعثم.المعنىفرعالِإعرابأنأو،الِإعرابفيأصلالمعنىأناعتبار

ترجيح.غيرمنالأمر

النحويينآراءيستعرضوهوعطئةابننجدآخرجانبوفي4-ص

بينهم،والخلافالِإجماعمواطنعلىيُنبِّه،وغيرهموالكوفيينالبصريين

بجانبه.الصوابيرىماالاَراءمنيرجحالنهايةوفي

المُلكِمالكاللهُم)قل؟تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثال

تشاءُلأ)3(.منالمُلكتُؤتي

بعد"اللهمّ"لفظةتركيبفيالنحويون)واختلف:عطيةابنيقول

،منادىوأنها،المفتوحةالميممشدّدةالهاء،مضمومةأنَهاعلىإجماعهم

وسيبويهالخليلفمذهبالخبر،معنىفيمستعملةًتأتيلاأنهاذلكودليل

.23!اليقمآيةالبقرةسورة)1(

.215ص2ىج-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(

.26رقمآيةعمرانآلصورة)3(
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الذيالنداءحرفدونالكلمةاستعملتفلما،ياللهالأصلأنوالبصريين

الهاءفيوالضمفة،الصشددةالميمهذهالنداءحرفبدلجعلوا-يا-هو

بحرفين.فعُوضحرفانوذهبالمفردالمنادىالاسمضمةهي

وأدتابخير،ائمأي:أميالله""اللهمأصلأنوالكوفيينالفراءومذهب

نقلت.أمفيكانتالتيالهمزةضمةوهيالهاءضمة

هودليلالذيالضميتركأنمُحال:وقالالقولهذاعلىالزجَّاجوردَّ

اسمفيإلحادهذا،أمضمةاللهاسمفيتجعلوأنالمفرد،نداءعلى

تعالى.الله

هذاإنأيضاً:وقال،الزجاجمنغلووهذا:محمدابوالقاضيقال

"ويلُمَه":قالواكماأحياناًبهيؤتىأنفشأنهالكلامفيئطرحالذيالهمز

اللفظ،هذافيأمياللهقطسُمعوماالهمز،إثباتوالأكثر،افَهويلُفي

".للَّهمَّ"ياالعربتقولولاأيضاً:وقال

علىوأنشدوااللهمعلىالنداءحرفيدخلقدإنه:الكوفيونوقال

ذلك:

مَااللّهُمياهفَلتِأوسبَّحتكلًماتقوليأنعليكِوما

وهذا:الزخاجقال،اجتمعالمَاالنداءحرفمنعوضاًالميمفلوكانتقالو!

بِ.العمديوانجميعوفياللهكتابفيمالهيتركولا،قائلهيعرفلاشاذ

بحرفين.عوضحرفان:فيمخففةًالميمتزادوإنما:الكوفيونقال

)قُلتعالىقولهفيذلكسيبويهنصقَالنداء،علىنصب:و"مالك"
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قدلأنهيوصفلا""اللهئمإن:وقال!)1(،والأرضِالسماواتِفاطرَاللهُم

تعالىاللهلاسمصفةعنديو"مالك":الزخاجقالالميمإليهضُمت

.السماواتفاطروكذلك

وذلك،أصوبسيبويهقالوما،العباسأبيمذهبهو:أبوعليقال

ضمّمفرداسملأنه،اللهمحدعلىشيءالموصوفةالأسماءفيليسأنه

حكمكانوإدق،أشبههوماغاقنحو:توصفلاوالأصوات،صوتإليه

مالاهناضمفلما،مواضعفيوصفوهقدكانواوإنيوصفألَّاالمفرد

صوتإلىضُمصوتبمنزلةصار،يوصفلاأنقياسهكانماإلىيوصف

يوصف.فلم""حيهلنحو:

أسمائه،بجميعاللهدعافقداللهمّقالمن:شُميلبنالنضرُقال

الدعاء()2(.مجمعاللهئم:الحسنوقال

ماكثيراًعطيةابنلاحظتفقد،النُحاةآراءترجيحمجالفيأما5-

تفسيرهعند:ذلكأمثلهَومن،بجانبهويقفويرتضيهسيبويهرأييرجح

لاأكثرهُمبلمنهُمفريقٌنبذةعهداًعاهدؤا)أوَكُلًماوجلعزاللهلقول

(.rيؤمنونَلأ)

ألفُعليهادخلتالعطفواو"الواو":سيبويه)قال:عطيةابنيقول

فتحت"أوَ"هي:الكسائيوقال،زائدةهي:الأخفشوقال،الاستفهام

يقولكما"بل"بمعنىفتجيء-الواوساكنة-"أوْ"قوئموقرأهاتسهيلَاَ،

الله.يكفينيأوَ:المجيبفيقول"لأضربنًك"،:القائل

.-.رقمآيةالزمرسورة)1(

.94صrب-الوجيزرالمحرً-عطةابن2()

.001رقمآيةالبقرةسورة)3(
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متمكنةالمثالهذافيو"أوْ"،متكفَفكلهوهذا:القاضيالفقيهقال

.(1)(سيبويهقولوالصحيح،التقسيمفي

هادوُاالذينَ)منَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاً:ذلكومن

لأ)2(.مواضعِهِعنْالكلمَئحرِّفون

المتأولينبعضهادوا!قالالذين!!نَتعالى)وقوله:عطيةابنقال

هيطائفةوقالت"تر")3(،بمتعلقةالأولى"الذين"علىراجعة"من"

هذينفعلىهادوا،الذينمنينصركموالمعنى"نصيراً"بمتعلقة

وفيه،الكلاملابتداءهي:فرقةوقالت-نصيرا-قولهفييوقفلاالتأويلين

الشاعر:قولونظيره،عليأبيمذهبهذا،"يحرفون"قومتقديرهإضمار

بِشنًرجليهخلفَيُقعقعُاقيشٍأبيجِمالِمنكانتْ

الرمه:ذيقولومنه،منتقديره:وغيرهالفراءوقال

باليدِالعينِدمعةَيَثنيوآخرُلهسابقدمعُهومنهمفظلوا

لأنأصوبسيبويهوقول-نصيراً-قولهفييوقفالتأويلهذافعلى

()((.أسهلالموصوفوإضمار،ثقيلالموصولإضمار

لمأنه،كثيرةأحايينفيسيبويهلرأيعطيةابنترجيحيعنيولا

365.صا-!الوجيزالمحرًر-عطيةابن1()

6!ا.رقمآيةالناءسورة)2(

تَضئُواانويريدونَالضَلالةلثزونَالكتابمنَنَصيباًاوتواائذينَإلىترَألمَإ:الآية)3(

نَصيرأ!.بالليماوكَفىولماًباللهِوكفىبأعدائكمأعلمواللهُالثَبيلَ

.44،45رقمآيةالنساء

.38Iص4جى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)4(
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اللهلقولتفسيرهعند:ومثالهوردًهلرأيهتعرضفقدرأياً،لهيردّأويخالفه

خيراًالوصيةتركَإنْالموتُأحدكُمحضرَإذاعليكمْ)كُتبَ:تعالى

)1(.6المتقينَعلىحقاًبالمعروفِوالأقربينَللوالدين

المفعولعلى"الوصية"رفعفيعامل)"وكُتبَ":عطيةابنيقول

منالتأنيثعلامةوسقطت،التقديراتبعضفيفاعلهيسئَملمالذي

ولكن،امرأةقام:سيبويهحكىوقد،سقوطهافحسنالكلاملطول"كُتبَ"

2(.)(الحائلطولمعهوإنماذلكحسن

أبيعلىيرؤُعطيةابننجدالنحوفيآراءعلىالردمعرضوفي!ص6-

والفزَاء:الزضجوعلىالفارسيعلي

)فلَا:تعالىاللهلقولتفسيرهفعند:الفارسيعليأبيعلىرذهأما

()3(.الحبئَفيجدالَولافسوقَولارفثَ

لَ"اجدولافسوقولارفثُفلالابوعمروكثيروأبنا)وقرأ:عطيةبنايقول

فيبالرفعالقعقاعبنجعفرابووقرأ،الجدالونصبالاثنينفيبالرفع

قراءةفيليسبمعنى"لا"و،الطرقبعضفيعاصمعنورُويتالئلاثة

"جدالةالاخبر"الحج"فيوعمرو،أبيقراءةعلىمحذوفوخبرهاالرفع

"فيبلاذلكفيخولفوقد،عليأبيمذهبهوهناالخبروحذف

إنما"لا"لأن،الوجهينفيرفعموضعفيهوإذ،الكلخبرهو"الحج

ا،الابتداءخبرمنحالهعلىباقمرفوعوخبرها،يليهافيمابابهاعلىتعمل

هيبل،كذلكوليسالخبر،نصبفيلسسبمنزلةأنهاعليّأبووظن

.018رقمآيةالب!قرةصورة(1)

.66ص2جى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(

.7؟ارقمآيةالبقرةسورة)3(
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فيالخبرهو"الحجي!فيوالخبر،يطلبانالابتداءموضعفيوالاسم

موضعفي"الحج"فيأنًوالتحرير،بالنصبقراءتهاوفيبالرفعقراءتها

وبينالآيةبينفرقولا،الحجفيموجودقلتكأنكالمقدر،بالخبرنصب

الدار()1(.فيزيدقولك

وُجوةتبيضُّ!الويومَ:تعالىقولهتفسيرهفعند:إلزجّاجرأيرذُهوأما

!ء)2(.إيمانِكمْبعدَأكفرتُموجوفهماسوذَتائَذينَفأماوجوةوتسوذُ

اثَلامبهتتعلقالذيالفعل-يوم-قولهفي)العامل:عطيةابنقال

لهمويثبتتقديره:الزجَّاجقال!كو)3(،عظيئمعذابٌلهُم)وأولئكَقولهفي

عظيئم.عذابٌ

عِظَمأنيقتضيلأنه،المعنىجهةمنضعيفٌوذلك:القاضيقال

لأنه"عذاب"،قولهالعامليكونأنيجوزولا،اليومذلكفيالعذاب

برحمةواستنارتهااشراقهاعنعبارةالوجهوبياضوُصف،قدمصدر

()4(.الله

عن!الويسألونكَ:وجلعزاللهلقولتفسيرهفعند:الفرَّاءرأيردّهوأما

اللهِ!؟)5(.سبيلِوصذعنْكبيرٌفيهِقتاذقلفيهقتالالحرامِالشهرِ

لأنخطأوذلك"كبير"علىعطف"صذ":الفرَّاء)قال:عطئةابنقال

أيضاً،"كبير"على)وكفربه!عطفتعالىقولهأنإلىيسوقالمعنى

.121ص2!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

.601رقمآيةعمرانآلسورة)2(

.501رقمآيةعمرانآلسورة)3(

.918ص3ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن)4(

.217رقمآيةالبقرةسورة5()
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وهذا،اللهعندالكفرمنأكبرمنهالمسجدأهلإخراجأنذلكمنويجيء

قريشكفارياإنكمالجمهور:قولعلىالآيةومعنى.فسادهيبين

عنالصدِّمنأنتمتفعلونوما،الحرامالشهرفيالقتالعليناتستعظمون

ا-لمسجدأهلوإخراجكمباللهكُفرِكمومن،الِإسلامأرادلمناللهسبيل

()1(.اللهعندجُرماأكبروأصحابه-نخ!راللهبرسولفعلواكماعنه

أدواتفذكروالِإعرابالنحومسائلفيعطيةابنتوممعولقدهذا7-

.وإذ"،ولولا،إذا،لئنلو،،ومن،إنإمثلالجازمةوغيرالجازمةالثرط

تعالى:اللهلقولتفسيرهعندالشرطأدواتمنذكرماأمثلةومن

للوالدينخيراًالوصيةتركَإنْالموتُاحدكمحضرَإذاَعليكمْ)كُتب

!/)2(.المُتقينَعلىحقّاًبالمعروفِوالأقربينَ

وجواب"بكُتبَ"،فاعلهيسمَّلممفعوذ)"والوصئة":عطيةابنيقول

كما"عليكم"كُتبَقولهمنتقدمماعليهيدلمقدز:وإنإذاالشرطين

كذا(ر3(.كانإذاجئتنيإنفعلكَشكرت:تقول

كُلواآمنُواائَذينَالها)يَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاًوكذلك

!)4(.تعبدونَإياةكنتمْإنْللّهِواشكُروارزقناكُمماطيباتمن

وهزُالتثبيتالشرطبهذاوالمراد،شرط"إنْ)))و:عطيّةابنيقول

رجلًا()5(.كنتإنْكذاافعلتقولكما،النفس

.016ص2ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن(1)

.185رقمآيةالبقرةسورة)2(

.67ص2جى-الوجيزرالمحرً-عطيًةابن)3(

.172رقمآيةالبقرةسورة)4(

.7tص2بر-الوجيزرالمحرً-عطيًةبن1)5(
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للاَياتتفسيرهعندعطيًةابنتفسيرفيالشرطأدواتذكرويلاحظ

إليها:فليرجعالتاليةالكريمة

،)1(.قبلتَكَتبغوامَاآيةنجكلِّالكتابَأُوتواالذينَأتيتَ)ولَئنْ

جميعاً؟!)2(.لَلّهِالقُوَّةَأنَالعذابَيرونَإذظلمُو!الذينَ)وَلويرىَ

ولاَفسوقَولاَرفثَفلَاالحبئَفيهنَفرضَفمنْمعلوماتأشهر)الحبئُ

!)3(.الحجِّفيجدالَ

.(،)قليلًا!.إلَأالشيطانَلاتبعتمورحمتُهعليكمْاللهِفضلولولاَ!اله

منهاالقريبالِإشارةلأسماءتفسيرهفيكذلكعطيةابنوتعرض8-

.هؤلاء"،اولئك،ذلك،تلك،"هذا:مثلوالبعيد

رَيبَلَاالكِتابُ)ذلكَ:تعالىلقولهتفسيرهعندذلكأمثلةومن

فيهِمهـ،)5(.

وقيل"،والألف"الذالذلكمنالاسم)"ذلكَ":عطثةابنيقول

وللتأكيد،إليهالمُشارلبعد"إواللام،تقوية"والألف"وحدها،""الذال

وخبرهابتداءأَوابتداء،خبركأنهذلكوموضع،للخطاب"والكاف"

()6(.بعده

)إنً:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذكرهماالِإشارةأسماءأمثلةومن

.11ص2!-الوجيزالمحرر-عطثةابنانظر:4510رقمآيةالبقرةسورة(1)

.93ص2!-الوجيزالمحرر-عطئةابنانظر:1650رقمآيةالبقرةسورة)2(

91رقمآيةالبقرةسورة)3( V.:121ص2بر-الوجيزالمحرر-عطيًةابنانظر.

.091ص4-%الوجيزالمحرْر-عطيًةابنانظر:820رقمآيةالنساءسورة)4(

.2رقمآيةالبقرةسورة)5(

.141صاالوجنِر-%المحرر-عطئةإبن)6(
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(.0مهـه)فستقيئمصِراطٌهذافَاعبدوهُورَلكُمْرَئيالفهَ

اللهإنقولهإلىإشارة"مستقيمصراطهذا)"وقوله:عطيَّةابنيقول

والطَاعَات()2(.الِإيمانجَمَعتألفاظهلأنهو،فاعبدوهوَرلكُمرَئي

للاَياتتفسيرهعندعطيًةابنتفسيرفيالِإشارةأسماءذكرويلاحظ

التالية:الكريمة

قَليلَاَثَمناًبهِوَيشترونَالكتابمنَاللّهُأنزلَمَايَكتمونَائَذينَ!الوإنَّ

النًارَ!)3(.إلَأبُطونهمْفييَأكلونَمَااولئِكَ

بَعضِ!)4(.علىبَعضهمْفضَّلنَاالرسلُ)تِلكَ

الحًكيمِ!ه)5(.والذكرالآياتِمنَعليكَنتلوهُ)ذلكَ

الذُنيَا!)6(.الحًياةِفيعنهمجَادلتمْهؤلاءِأنتمْ!فَا

الموصولةالأسماءإلىتفسيرهفييتعرضعطيَّةابننجدئم9-

الذَيفَبُهتَ!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكأمثلةومنوإعرابها

.(كَفَرَ!)7

فَبَهَتَ"بهت"لفظفيالقراءاتأوجهذكرأن)بعد:عطئةابنقال

موضعفيفالذيكفرالذيإبراهيمفَبهتَمعنىعلىوالهاء،الباءبفتح

.51رقمآيةعمرانآلسورة()1

.99ص3ب-الوجيزالمحرر-عطثةابن)2(

.47ص2ب-الوجيزالمحرر-عطئهَابنانظر:1740رقمآيةالبقرةسورة)3(

.027ص-2جى-الوجيزالمحرر-عطيةابن:انظر2530رقمآيةالبقرةسورة(4)

.701ْص4بالوجيز-المحرر-عطيةابن:انظر580رقمآيةعمرانآلسورة)5(

.025ص4بر-الوجيزالمحرّر-عطيةابنانظر:9010رقمآيةالنساءسورة6()

.258رقمآيةالقرةسورة)7(
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ا!كتابَآتيناهئم)الذّينَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكومن

لم؟ا)2(.أبناءفمْيَعرفونَكَمايَعرفونة

"يعرفؤله"والخبربالابتداء،رفعموضعٍفي")"الذين:عطيَّةابنقال

السابقةالآيةفيأي،للظالميننعتاخَفضموضعفييكوِنأنوصخَ

.)3(الظَالمينَ*!و(لَمنَ!!إنَّكَ

مَاقلْيُنفقونَماذا)يَسألونكَ:كذلكتعالىاللهلقولتفسيرهوعند

)4(.!ال!بيلِوابنِوالمساكينِواليتامىوَالأقربينَفَللوالدينخَيرٍمنْأنفقتمْ

الابتداء،علىرفعموضعفيتكونأنيصح"ما")و:عطيَّةابنيقول

"إذا"علىعائدوفيه،صلة""وينفقوق،الذىِبمعنىفهيخبرها،"ذا"و

.()5(ينفقونتقديره

يَأتينَ)وائَلاتي:تعالىالله)يقول:عطيًةابنيقولموضعآخروفي

)6(.لأمِنكمْاربعَةًعَليهنَفاستشهدُوانِسائِكمْمنْالفاحِشةَ

(،)اللّواتيعلىأيضاًوتجمع""التيجمعاسمُ)وائَلاتي(:قوله

.928ص2ب-الوجيزالمحرر-عطيَّةابن(1)

.ا6!ارقمآيةالبقرةسورة)2(

13.ص2-بالوجيزالمحرر-عطئةابنانظر:4510رقمآيةالبقرةسورة)3(

.215رقمآيةالبقرةسورة)4(

.571ص2ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن)5(

.15رقمآيةالنساءسورة)6(
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.(1)،ءليابا"ئيتَلاا"لولمَا

تفسيرهعندوإعرابهاالموصولةللأسماءعطيًةابنذِكرُكذلكويلاحظ

التالية:الكريمةللاَيات

آباءنَا!)2(.عليهِألفَينَامَانتبعُبلْ!!قَالوا

فآذوهُمَالأ)3،.مِنكمْيَأتيانِهَا)والفَذانِ

ومنالضمائر،لِإعرابتفسيرِهفييتعرضعطئةابنكانوقد-01

مُصلخونَ!)4(.نحنُإنَّما!قَالوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلك

إذاالضئَمعلىمبنيالمرفوعضمائرمناسم")"نحن:عطثةابنقال

أسنىفاعطي،والجماعةوالاثنمِنوالمعظمللواحديقعقوياًاسماًكان

فيالجماعةوضميرجماعةضميرَالأغلبفيكانفلفَاوأيضاً،الحركات

)5(.الوا!أختهيإذالضَفَةاعطي"الواو"،الظاهرةالأسماء

تعالى:لقولهتفسيرهعنديقولعطيةابنعندالضمائرإعرابومن

بهِلَكمْلَيسَفيمَاتُحاجُّونَفَلمَعِلئمبهِلَكمْفِيمَاحَاجَجتمْهَؤلاءِأنتمْ)هَا

عِلم؟،)6(.

موضعفي"وحاججتم"وخبر،فمبتدأهؤلاء"أنتم"هاإعراب)وأما

.46ص4ب-الوجيزالمحررعطيةابن()1

.43ص2%-الوجيزالمحرر-عطيّةابنوانظر:.017رقمآيةالبقرةسورة)2(

.47ص4ب-الوجيزالمحرر-عطثةابنوانظر:.16رقمآيةالبقرةسورة)3(

.11رقمآيةالبقرةسورة)4(

.165صابر-الوجيزالمحزر-عطيَةابن)5(

.66رقمآيةعمرانآلسورة)6(
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عنها()1(.يستغنيلاالحال

معانيبينفقد،الحروفمعانيبيانفيجَهداًعطئةابنيأذولما-ا

الكريمة.الآياتفيالواردةالجرّحروف

منْكلواآمنواالّذينَايها)يَا:وجلعزلقولهتفسيرهعندذلكومن

رَزقنا؟3/!هو)2(.مَاطَيبا!

رزق()3(.الحرامإلى""منْبِتبعيضت!ثير)والاَية:عطيَّةابنيقول

لكمُيَتبئنحتَّىوَاشرَبوا!وَكلوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندوأيضاً

الفجرِ!)،(.منَالأسودِالخيطِمنَالأبيفقالخَيط

والثانية،الغايةلابتداءالاولى"منَ")و:عطيةابنيقول

.(()5للتبعيض

عندعطيًةابنيقولالجرحروفمنكحرفالباءمعنىبيانوفي

إلىبهَاوتدلُوابالباطلبَينكمْأموالكُمْتأكلُوا!وَلاَ:تعالىاللهلقولتفسيره

.مهو)6(الحُكَّام

علمتمإذاالمخاصمةإلىالأموالفيتسارعونالآيةمعنى:قوم)قال

ماليكونأو،بيِّنةالجاحدعلىتكونلابأنإما،لكمتقومالحُجًةأن

.171ص3ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن()1

.172رقمآيةالبقرةسورة)2(

47ص2جى-الوجيزالمحرر-عطيًةابن3()

.187رقمآيةالبقرةسورة)4(

(a)19ص2ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن.

.188رقمآيةالبقرةسورة)6(
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السبب.باء"بها"فيفالباء،قولهؤيهالقوليكونمماونحوهكاليتيم،أمانة

وهذامُجرد،إلزاقفالباءمنهاأكثرأكلعلىبهاتُرشوِاالآيةمعنىوقيل

ا)1(.الأقلوهو،عُصِممنإلاالرِشَامِظنًةالحكَاملأنيترجحالقول

اللهلقولتفسيرهعندعطئةابنيقول""فيالجرًحرفمعنىبيانوفي

وَفيكُمْالفهِآياتُعَليكمْتُتلَىوأنتمْتَكفرونَ!وَكيفَ:وتعالىتبارك

رَشولُهمهـ)2(.

عليهلشخصهوالمشاهدةالحضورظرفية!هي:)وفيكمتعاليِ)وقوله

()3(.وآثارهبأقوالهالقيامةيومإلىامَتِهفيوهوالسلام

لمعانيبيانهأثناءالأحيانبعضفيعطيًةابنُتعزَضولقدا-2

معانيها.وبئنالكريمةالاَياتفيالواردةالعطفحروفإلىالحروف

حَيثُمنْأفيخسُوا)ثمً:تعالىالفهلقولتفسيرهعندذلكأمثلةومن

النَاسُ!و)،(.أفاضَ

لعطفهيإنما،للترتيبالآيةهذهفيليست")"وثُئَم:عطئةابنقال

()5(.منقطعةمنهاهيجملةعلىكلامجملة

)يَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندعطثةابنذكرهماأيضاًذلكومن

.69ص2%-الوجيزالمحرًر-عطئةابن(1)

.101رقمآيةعمرانآلسورة)2(

حروفمعاني"لبيانكذلكوانظر،917ص3!-الوجيزالمحرر-عطئةابن)3(

.267ص3ب933،ص2!337،ص2بالجر!

.991رقمآيةايبقرةسورة)4(

.912ص2ب-الوجيزالمحرر:عطئةابن)5(
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م!)1(.عَظيماًفَوزاًفأفوزَمَعفمْكنتُلَيتني

التمنَي()2(.جوابفيبالفاءنُصبَ)"فأفوز":عطيَّةابنقال

معانيهالبيانالحروففيعطيًةابنلهتعرضماجملةومنا-3

والترخي.التمنَيحروف

مَاعَلىْاللّهَوَلتكبِّروا!:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثال

أ!)3،.تَشكرونَوَلَعلَّكمْهَداكمْ

نعمةعلىأيالبَشر،حقفيتَرَبخً"تشكرون"لعلكم:عطيًةابنقال

الهُدى)،(.فيالله

فأفوزَمعهُمْكُنثلَيتني!الويَا:تعالىاللهلقولتفسير0عندالتمنِّيومثال

عَظيمأ!)5(.فَوزاً

نأعاهدكانقدشيئاً-متمنياًيريد-للتمني)"ليت":عطئةابنقال

المانعكانإذاهذامثليتمنَىإنماالمؤمنلأن،عهدهفيعذرَثميفعله

علىذلكبعديتأسففهومعهلهقدرةَلاوأمراًواضحاًعذراًالحضورمنَله

التزامعلِىويعاهدالمودةَالمؤمنينيعاطيفهوالعنافقأفَاالخير،فوات

عندمايتمنىثم،ورسولهباللهوكفراًوشكاًنفاقاًيتخلفثم،الاسلامكُلف

()6(.للمؤمنينالظفرَالغيمثيكشف

73.رقمآيةالنساءسورة()1

.174ص4ب-الوجيزالمحزر-عطيَّةابن)2(

.185رقمآيةالب!قرةسورة)3(

.85ص2%-الوجيزالمحرْر-عطئةابن()4

73.رقمآيةالنساءسورة)5(

.173ص4ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن)6(
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بالشَعر:الاستشهاد:ثالثاً

فيجهداًيأذلمفوجدتهعطيَّةابنتفسيرتتبعتالمجالهذاوفي

فيحصرهايمكن،مختلفةأغراضوفيالشًعريةالشواهدمنَالِإكثار

.أغراضخمسة

معانيها:وبيانوتوضيحهاالقرآنيةالألفاظشرح:الأولالغرض

الضَفَا!ال!إنً:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندذلكأمثلةومن

!)1(.اللّهشَعائرِمنْوالمروةَ

جمعو"الصفا"،بمكةجُبيلان"والمروة)"الضفا:عطئةابنيقول

العظيمة.الصخرةوهيوأصفاء،صَفيجمعهمفرداسمهو:وقيل،صَفاة

الراجز:قال

الصُفيِّ)2(علىالطيرمَواقِعُالنَّفيئَمنَمَتنيهكأنً

وهيالمرو،واحدة:والمروة،والضَلابةالبياض!!الصفاشروطمنوقيل

منَالموتشاتَهأصابالذيقولومنه"فيهالينُ،التيالصغيرةالحجارة

الشاعر:قال،الصِلابإنهاالمرو:فيقيل"وقدبمروة"فذكيتهاالصحابة

رَضخْالمروَصادفَمافإذاذابلأخُفاًالأرضوتولَّى

وتَرقّيتشظىالذيورخوهاصليبهاالحجارةالمروَ:أنوالصحيح

أبيقولوتأمل،الصليبفييقالوقدأكثر،المرويقالهذاوفيحاشيته

ذؤيبْ:

.158رقمآيةالبقرةسورة)1(

المطر.ماءمنالرشاش:النفيئ)2(
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وةمَردثِلِلحوانًيكأحَتًى

تُقرعُيَومٍكلالمُشقَربصفَا

أبيض--مَاهِقاللِّينإلىالمروةوجبيل،صليببمكةالصفاوجبيل

سميا()1(.فبذلك

كذلكالكريمالقرآنألفاظمعانيلبيانبالشِّعرالاستشهادأمثلةومن

كَماالصِّيامُعليكمُكتبَآمنواالّذينَائها)يَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

قَبلكمْ!)2(.منْالّذينَعلىكُتبَ

إلىحالمنالتنقلوتركالامساكاللغةفيا)والضَيا:عطثةابنيقول

النابغة:قولومنه،حال

صَائِمةٍغيرُوخيلصِيائمخَيل

اللُّجماتَعلكوَخيلالعَجاٌتحتَ

صَوماً!هو)3(لِلرحمننذرت)إنِّي:تعالىقولهومنه،ممسكةثابتةخيلأي

القيس:امرىءقولومنه،الكلامعنإمساكاًأي

مَصَامِها-فيعُقَقتْالثُرئا-كأنَّ

وامتساكها.ثبوتهاموضعفيأي

قوله:ومنه

بجسرةٍعنكالهثَموسَلذَافَدَعْ

وهجًراالنَّهازصامَإذاذَمُولٍ

.)1((وثبتتالانتقالعنالشمسوقفتأي

.25ص2!-الوجيزالمحرَّر-عطيةابن()1

.83Iرقمآيةالبقرةسورة)2(

.26رقمآيةمريمسورة)3(

"فَدَعهابلفظالعربلسانفيوالبيت.72ص2بر-الوجيزالمحرر-عطيةابن)4(
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معانيلبيانالشعريةالشواهديسوقوهو،عطئةابنلاحظتوقد

عندذلكومثال،الخاطئةاللغويةالمفاهيمبعضيصحح،القرآنيةالألفاظ

الأرضَبهِفأحيَامَاءٍمنْالسًماءِمنَالّلهُأنزلَ!الِ!وَما:تعالىالِلهلقولتفسيره

لهـ)1(.دَابةٍكلَمنْفِيهاوَلَثَمَوتهَابَعدَ

الناسبعضأخرجوقد،كلهالحيوانتجمع(()"داثة:عطيةابنيقول

الأعشى:قالمردود،وهذاالدوابمنَالطير

مَشتإنْتَرتِجُالبَانِكغُصنِنِياث

منهَلكُلفيالبَطحاءِقَطَادَبيبَ

علقمة:وقال

دَبيبُ)2(-لِطيرِهنًصَواعِقُها-

اللفظفيالواردةاللُّغاتلبيانبالشِّعرالاستشهاد:الثانيالغرض

وتوضيحها.

المَيتةَعَليكُمحرثمَإنماَ!الو:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثال

الفهِ!ي!)3(.لِغيرِبهِاهلوَماالخِنزيرِولَحمَوالذَمَ

التشديد:اللغويينمنَوجماعةالطبريّ)قال:عطيَّةابنيقول

فيه،فيقالانماتقدما:حاتمأبووقال،لغتان"وميْت"ميِّتمنوالتخفيف

بالتخفيف."ميْت"فيهيقالفلايَمتْلموما

.بيروت-صادردار-12!351صمصومادةاللسان"...وسل-

.164رقمآيةالبقرةسورة)1(

35.ص2بر-الوجيزالمحرر-عطئةابن)2(

()r173رقمآيةالقرةسورة.
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قولبذلكويشهدالعرباستعمالهوهكذا:محمدأبوالقاضيقال

الشناعر:

بميْتٍفَاستراحَماتَم!ءليسَ

الأحياءِميًتُالميثإنماَ

الشاعر:قولوأما

تَميمٍمنميتٌماتَمااإذ

بِزادِفَجىءيعيشَأنفسرًك

()1(.حقيقةالميتيريدأنالهجاءفيفالأبلغ

عطفجوازوهي،نحويةقاعدةعلىبالشَعرالاستشهاد:الثالثالغرض

المضارعة،فيلاشتراكهماالفاعلاسمعلىالمضارعالفعل

:المضارعالفعلعلىالفاعلاسمعطفوجواز

المَهدِفيالنًاس)وَيكفَمُوجلعزاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثال

وَكَهلًا!هه)2(.

وذلك،"مُكلِّماً"تقديرهاحالعننائب""يكلم)قوله:عطيَّةابنقال

الفاعلاسمعلىالمستقبلالفعلعطفوجاء"وجيهاً"قولهعلىمعطوف

الفعلعلىالفاعلاسمعطفجازكما،الفضارعةمنبينهمالما

الشاعر:قولفيالمستقبل

بَاتِربِعَضبِأعشيهابِتّ

وجَائِراسوقِهافييَفَصِد

.47ص2%-الوجيزالمحرر-عطيةابن(1)

.46رقمآيةعمرانآلسورة()2

038

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيشربه()1(.دَمَهليستخرجبالسيفساقهاعِرقيشقأي

الِإعراب:عنتفرًعمعنىلبيانبالشَعر:)الاستشهادالرابعالغرض

أخيهِمنْلةعُفيَ)فمنْ:تعالىقولهتفسيرعند:ذلكومثاك

شَيء!هو()2(.

وجاز،فاعلةيسئَملممفعوذالاَيةهذهفي)"شيء":عطيَّةابنقال

!)شيءٌ"يقذَرحيثمنمنهبُنيتْالذيالماضييتعدىلا""عُفيَ،ذلك

عاماسم"شيء((و"عفؤ"،أخيهمنلهعفيَال!لامكأنالمصدر،تقديرَ

والأولعملها،فتعملتركبمعنى""عَفَىتقدرحيثمن.أو،وغيرهلهذا

9cللأشَيئاًتَضرُّوهُ!ولاَ:تعالىقولهومنهاللهكتابفينظائرولهأجود، 3 yقال

خَرالش:أبيقولذلكومنضراًتضرونهلاالتقديرِ:الأخفش

كأئماوالذَريسشيئاَفعاديت

مُردمالمُوممنَورذيُزعزعهُ

-()،(.تفارقهولملازمتهالحُفَىأنأرادأي-

قراءةلتوافقالشاذَّةالقراءةتوجيهفيبالشَعرالاستشهاد:الخامسالغرض

المعنى:حيثمنالجمهور

أنْعليهِجُناحَ!وفَلَا:تعالىاللهلقولعطئةابنتفسيرعند:ومثاله

.AAص3بر-الرجيزالمحرر-عطيةابن(1)

.178رقمآيةالبقرةسورة)2(

93.رقمآيةالتوبةسورة)3(

الحمى،:ورد،الخلقالثوب:الدري!640ص2!-الوجيزالمحرر-عطيةابن(4)

دائم.:مردم،الرسام:الموم

381http://www.al-maktabeh.com



)1(.يَطؤَفَبهمَا!لم

بهما-يطوفلاأن-مسعودابنمصحففيمافإنوأيضاً:يقول

كقوله:،الكلامفيصلةً،زائدةً"لا"وتكون،يطوفأنمعنىإلىيرجع

3)2(.تَسجدَألًامَنعكَماَ!يه

الشاعر:وكقول

فِعلفمالقهِرَسوؤيَرضىكانَمَا

عُمرُولاَبَكرٍأبووالطيبانِ

الآخر:وكقولهوعمر،أي

)3(-تَسخراألًاالبِيضَألومُ-ومَا

عطية:ابنتفسيرفيالبلاكةرابعاً:

تشتملماببحِانالكريمةالقرآنيةللآياتتفسيرهأثناءعطيةابنيُعنَلم

عطيةابنأنذلكفيوالسبب،البلاغيةوالأسرارالبيانيةالصورمنَعليه

منالِإقلال-وهيالعامةالظاهرةبهذهتأثَّرالأندلسييناليمفسرينمنكغيره

أثناء،سابقاًإليهاأشرتقدكنتُوالتي-تفاسيرهمفيالبلاغيةالأسرارذكر

فيالبلاغيةبالناحيةالاهتمامقضيةمنالعربيابنموقفعنالحديث

)،(.تفسيره

البيانيةللصُورتعرضقدعطيَّةابنبأنالقول!أستطيعفإننيهناومن

التعرضهذاولكنً،الكريمةالاَياتعليهاتنطويالتىِالبلاغيةوالأسرار

(C)15رقمآيةالبقرةسورة V.

.21رقمآيةرافالأع؟سوإ()2

.92ص2!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(

الرسالة.هذهمن338صانظر)4(
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منبمزيديتوسعولم،ذلكمنتفسير0يخلفلممحدود،بمَدبىكان

منالآياتتحملهماإلىبالِإشارةيكتفيكانأنهحتى،والترضيحالتفصيل

الاستعارةأوالتشبيهلنوعبيانأوتحديددونمامجاز،أواستعارةأوتشبيه

المجاز.أو

-بالِإضافةالموقفهذااتخاذعلىعطيًةابنحملالذيإلسببولعلَّ

أولىالحقيقةعلىتعالىاللهكلامحملَأنيرىكانأنه-ذكرناماإلى

الاَياتلبعضتفسيرهعندأشاروبهذا،احتملهوإنالمجازحملهمن

لماالحِجارةِمنَ!ال!وإنَ:تعالىاللهقولتفسيرعندمثلًافنجد،الكريمة

يَهبطلَمامنهاوإنَالماءُمنهُفَيخرفييشققُلَمامنهَاوإنَّالأنهارُمنهُيَتفجَّر

لأ)1(.اللّهِخَشيةِمنْ

للحجارةالخَشيةأنفرقةعنالطبريّ)وحكى!عطيَّةابنيقول

زيدقالوكمايَنقَضَّلأ)2(أن!الوئريدُقولهفياستعيرتكما،!سشعارة

الخيل:

اتِهحُجمفيالبُلقُتَضِلُبجَمعٍ

لِلحوافزِشخداًفيهالأكمَتَرىَ

جرير:قالوكما

تَواضَع!الزُبيرخبرُأتىَلَمًا

الخُشَّعُوالجبالُالمدينةِسورُ

براعةَلأن،ضعيفقولَوهذا،الخشيةفيهتخيَّلهابطاًالجبلرأىمنأي

تقعالِإدراكمنَقدراًللحجارةيخلقاللهإنالقولبل،بهتختلالآيةمعنى

.7!ارقمآيةالبقرةسورة(')

77.رقمآيةالكهفسورة)2(
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()1(.والحركةالخشيةبه

فوجدتُ-الوجيزالمحرر-فيوالبحثَالنظرَأدمتُفقدوبعد،

كأمثلةأقدمهاأنأستطيعالتيالبيانيةوالأسرار،البلاغيةالصورمنَضالتي

البلاغية.الناحيةمنَعطيةابنموقفتوضح

التشبيه:ا-

ابنعندأمثلتهومن،معنىفيلآخرأمرمشاركةعلىالدلالةوهو

لَهنَ،)2(.لِباسقوأنتمْلَكمْلباسق!هُنَ:تعالىقولهتفسيرعند)أ(

الرجلالتباسشَتهثم،الثيابفيأصله)والفَباس:عطيَّةابنيقول

:الجعديالنابغةقال،بذلكوتلازمهماوامتزاجهمابالمرأة

جيدهَاثَنَىالضَجيجُمَاإذا

لِباساعليهفكانتتداعت

أيضاً:النابغةوقال

فَأفنيتهمْاناساًلَبستُ

أناسااناسٍبعدَوأفنتُ

بالفباس()3(.لهمخلطتهشئه

حَرثَكمْفأتُوالَكمْحَرث)نِساؤكمْ:تعالىاللهقولتفسيرعند)ب(

325.صاب-الوجيزالمحرر-عطيَّةابن1()

.187رقمآيةالبقرةسورة)2(

(r)98ص2%-الوجيزالمحرر-عطئةابن.
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شِئتم!)1(.أنَى

الحرثفلفظة،الذريةمُزدرعُلأنهنّ،تشبيه)وحرثٌ:عطئةابنقال

خاصّة()2(.الفرجفيإلًاتقعلمالِإباحةَأنتعطي

ثُقفواأينماالذِّلَّةُعَليهمُ)ضُربتْ:تعالىاللهقولتفسيرعند)جى(

النَاسِلأ/)3(.منَوَحبلٍاللّهِمنَبِحبلٍإلَأ

كما،بقومقوماًيصللأنهبهشبهالعهد،:)والحبلُ:عطيةابنيقول

()،(.الأجرامفيالحبليفعلُ

:رةستعالاا-2

لعلاقةلهوضعماغيرفياستعمللفظهيِبمعنى،لغويمجازوهي

وضعإنمااللغةفيأسدفلفظ،يحاربأسداَرأيتأحدناكقول.المشابهة

المشتهاسمإنأي،الشَكيمةصاحبالقويللرجُللاالمفترسللحيوان

والمشبَّه،منهفستعاراًبهالمشبَّهيسمَىهذاوعلىَ،المشئهإلىاستعيربه

مستعار)5(.واللفظ،لهمستعاز

عطئة:ابنعندالاستعارةأمثلةومن

بَلغنيوَقدْغلامٌلِييَكونُأنًىرَبقالَ!اله:تعالىاللهقولتفسيرعند)أ(

لأ!!)6(.عاقِرٌوامرألَيالكِبرُ

.223رقمآيةالبقرةسورة(1)

.183ص2!-الوجيزالمحرر-عطئةابن)2(

.211رقمآيةعمرانآلسورة)3(

.891ص!3-الوجيزالمحرّر-عطيةابن()4

.09ص3!-الايضاحبغية-الصعيديعبدالمتعالانظر:)5(

!ا..رقمآيةعمرانآلسورة)6(
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طريقالزمانكأنَ،استعارةالكِبر")"بلغني:عطئةابنيقول

بلغقدمنهماواحدكلفكأنَحادثانالتقىفإذا،فيهتتسابقوالحوادث

.(N)(إليهالمبلوغإلىالبالغينتقلأنالأجرامفيالبلوغوحقيقةصاحبه

بماالرُعبَكَفرواالًذينَقُلوبفي!وسَنلقي:تعالىقولهتفسيرعند)ب(

شلطاناً!)2(.بهِيُنزِّلْلمْمابِاللهِأشركُوا

الِإلقاءحقيقةإذ،!استعارة:)سنلقيتعالى)وقوله:عطيًةابنيقول

يَرمونَوالَّذينَ!اله:تعالىقولهمثلوهذا،الأجرامفيهيإنما

الضحصناتِ!)3(.

الفَرزدق:قالونحوه

فَمويهمامنْفيًفينَفثَافما

رِجَامِ()4(.أشذَالعَاويالنَابِحِعلىَ

الخَيطِمنَالأبيفقالخَيطُلكميَتبيًن!وحتَى:تعالىقولهتفسيرعند)!(

9)5(.الفجرِمنَالأسود

ورقَةأولاًالبياضلِرقَةوتثبيه)"والخيط"/استعارة:عطيَّةابنيقول

داووفى:أبيقولذلكومن،بهالحَا!السواد

أنار1َ()6(.خَيماالفَجرمنَولاَحَغدوةبهِبَصُرنَفلمًا

.78ص3ب-الوجيزالمحرْر-عطيّةابن(1)

.151رقمآيةعمرانآلسورة()2

.4رقمآيةالنورسورة)3(

.925ص3!-الوجيزالمحرر-عطيةابن()4

.187رقمآيةالبقرةسورة)5(

.19ص2!-الوجيزالمحرّر-عطئةابن)6(
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ولعفَه،التشبيهمعالاستعارةيقرنالمثالهذافيعطيَّةابنَونلاحظ

التشبيه.أصلهااستعارةقصد

:المجاز3-

له)1(.وضعمالغيرالفعلإسنادوهو:العقليالمجاز)أ(:

!هه)2(.تِجارتهمْرَبحتْ!ال!فماَ:تعالىقولهتفسيرعند

الربحَوأسند،لفظهمنمبدأهيشبهبماللمثل)ختم:عطثةابنقال

فيربحوافما:والمعنى،صَائمْوَنهارهُقَائمْليلُة:قالواكماالتجارةإلى

()3(.تجارتهم

بهالمشئهوبينبينهالعلاقةكانتماوهي:المرسلالمجاز)ب(:

)،(.المشابهةغير

أنقبلِمنْالموتَتَمنَونَكُنتمْ)وَلقدْ:تعالىاللهقولطتفسيرعند

تَنظرونَ!هو)5(.وانتُمْرأيتموفقدْتَلقوهُ

المشتعلةالحربوهيأسبابهرأيتميريد.رأيتمو)فقد:عطئةابنقال

البلايارأيتُبدر:يوموهببنعُميْرقالوهكذا،السيوفبأيديهموالرجال

:هشامبنالحرثقالوكماالمنايا،تحمل

.19ص-حسينعبدالقادردكتور-البلاغةفنَانظر:(1)

(Y)16آيةالبقرةسورة.

.77Iصا-!الوجيزالمحرر-عط!ةابن)3(

.29-صالجمانعقودشرح-السيوطي080صالتلخيصمتن-الخطيبانظر()4

.431آيةعمرانآلسورة)5(
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تِلقائهمْمنْالمَوتِرِيحَوَوجدت

تَتَبذَلَمْوالخيلمَأزقٍفي

:فهيرةبنعامرقولهذاونحوالأمر،لقربيريد

ذَوقِه-قبلالموتَرأيتُلقد-

المرضُ()1(.بهاشتذَلفَايريد

السببية.علاقتهالذيالمجازنوععطئةابنيذكرلموهنا

!وإنَما:تعالىقولهتفسيرعند:كذلكالمرسلالمجازأمثلةومن

ناراً!)2(.بُطونهمْفييَأكلونَ

إلىللأموالأكلهميؤوذلِماالناسبعض)وقال:عطيًةابنيقول

النار()3(.دخولهم

الذيالمرسلالمجازنوعيذكرلمعطثةابننجدالمثالهذاوفي

المسببية.علاقته

الِإيجاز:4-

بالغرضالوفاءمعالقليلالثفظتحتالكثيرةالمعانيجمعوهو

والِإيضاض!.

جَميعاًمَرجعكمْالفهِإلىالخيراتِ)فَاستبقوا:تعالىقولهتفسيرعند

تَختلِفونَ!لاإ)"(.فِيهِكُنتمْبمافَينئئكمْ

.245ص3!-الوجيزالمحرر-عطيةابن،)1

(Y)01رقمآيةالنساءةسور.

Y.3ص4جى-الوجيزالمحرر-عطيَةابن)3(

.EAرقمآيةالمائدةسورة()!ا

388

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جمعت،الفصاحةفيبارعةالآية)وهذه:عطيَّةابنالقاضيقال

بقصورأناإلَأ،كذلكاللهكتابوكل،اليسيرةالألفاظفيالكثيرةالمعاني

بعض()1(.فييبينمماأكثرلنابعضفييبينأفهامنا

وبالعكس:بالماضيالمستقبلعنالتعبير5-

وَرَأوااتًبعواائذينَمنَاتُبغواائَذينَتَبرأ)إذ:تعالىقولهتفسيرعند

!)2(.العَذابَ

هذهأثناءفيمضىلِماوهي"إذْ")ودخلت:عطيَّةابنيقول

موقعالماضىِيقعكما،لوقوعهوتصحيحاًللأمرتقريباًالمستقبلات

الجَنَّةِ!)3(.أصحَابَالنَّارِأصحابُ!وَنادَى:تعالىقولهفيالمستقبل

النخعي:الأشترقولومنه

الغلاعنوانحرَفتُوَفْرىبَقيت

عَبوس)4(بِوجهٍأضيافيولقيتُ

تعانى:قولهلَفسيرعند-المستقبلبلفظالماضيعنالتعبيروأما

!)5(.الفهِأنبياءَتَقتلونَ)فَلِمَ

المُضيئَبمعنىوهو،الاستقبالبلفظ""تقتلون)وجاء:عطيًةابنقال

الماضيسوقفجائزيشكللموإذاقبل""منبقولهالِإشكالارتفعلما

.221ص5!-الوجيزالمحزر-عطئةابن(?)

(r)166رقمآيةالبقرةسورة.

.05رقمآيةالأعرافسورة)3(

.04ص2-بالوجيزالمحرر-عطيةابن)4(

.19رقمآيةالبقرةسورة)5(
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الماضي.بمعنىالمستقبلوسوق،المستقبلبمعنى

الحُطيئة:قال

رَثةيَلقىيومَالحُطيئةُشَهِدَ

بالعُذرأحقالوليدَأنَ

النُبوةفيأنهإلىالِإشارةموضعالمستقبلفيالماضيسوقوفائدة

الِإعلامالماضيموضعفيالمستقبلسوقوفائدة،وقعالذيكالماضي

بفعلراضينكانوالماجميهمحمدحاضبريأنترىألامستمر،الأمربأن

جزء()1،.الأنبياءقتلمنلهمبقيأسلافهم

القرآني:التعبيرفيالجمالأسرار6-

ولكنْنَصرانياًولاَيَهودياًإبراهيئمكانَ)مَا:تعالىاللهقولتفسيرعند)أ(

المُشركين!هو)2(.منَكانَومَامُسلماًحَنيفاًكانَ

أمرحفيقةعن،الآيةهذهفيتعالىالله)أخبر:عطيةابنيقول

،الأوثانعبادةهوالذيوالِإشراكوالنصرانيةاليهوديةعنهفنفى،إبراهيم

ترتيبوجاء،والنصرانيةاليهوديةتتضمنهالذيالِإشراكذلكفيودخل

نَفىثم،الحسنةالحالةوقرر،المِلَلنفسنَفى،الفصاحةغايةعلىالنفي

تقولكماوهذا،الشِّركهوالذيالفسادهذافيهاالمِللتلكأنبهبيَّننفياً

أقبحفنفيتسارقاً"،كنت"وما"،حفظتُهبلمالًالكأخذتُ"ما:العرب

الأخذ()3(.فييكونما

35."صابر-الوجيزالمحرر-عطئةابن)1(

.67رقمآيةعمرانآلسورة)2(

.181ص3ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(
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ترتيبهفيالكريمالقرآنفصاحةعطيًةابنلنابيًنٍالمثالهذاوفي

اليهوديًةعقيدةفسادذكرالقرآنأنعطتةابنفوضح-عنهوالتعبيرللكلام

عنالشَركنفيطريقعنِوذلكبالفهالِإشراكمنَتتضمنهلماوالنَصرانيهَ

بالتاليفظهرت،والنَصرانيةاليهوديةعنهنفىأنبعد،السلامعليهإبراهيم

والنَصرانية.اليهوديةوإشراك،إبراهيممِفَةحنيفية

والحُكمَالكِتابَالفهُيُؤتيةأنْلِبشرٍكانَمم!مَا:تعالىقولهتفسيرعند)ب(

،ء)1،.اللَهِدُونِمنْليعِباداًكونواللنَاسِيقولُثمَّوالنُبؤَةَ

استعمالهامواضعفي"العباد"لفظةيستقرىءعطيَّةابننلاحظوهنا

منيبرز،عظيمةمعانيألاستقرارهذاعلىليرتب،الكريمالمَرآنفي

بناءًالألفاظاستعمالفيواضحاًتمييزاًفيظهر،القرآنيالتعبيرسرَخلالها

"العباد".للفظةاستقرائهمنَاستنبطهاالتيالمعانيهذهعلى

تارةً"العباد"بلفظ"البشر"عنالقرآنيسرًالتعبيرعطيةابلأبئنولقد

جمعأنهالعباد""لفظةفياستقريتوالذي:فقال،اخرىالعبيد""وبلفظ

نأدونالطاعةعلىوالدلالة،الترفيعمضمارفياللفظةسيقتمتىعبد

رؤوفٌواللّهُ!اله:تعالىقولهوانظر،الشأنوتصغيرالتحقيرمعنىبهايقترن

رحمةِمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواالذينَعباديَلإيابالعبادِ!)2(،

اللغويين:بعضوقال،بهمفنوَّه!)،،،عبادكَفإنهمْتعذَبهم!إنْ!)3(الله

سفَتهم،أمرهتحتودخلواكِسرىأطاعوالقَاعربوهمالحيرةنصارىإن

97.رقمآيةعمرانآلسورة(1)

.03رقمآيةعمرانآلسورة)2(

r.5رقمآيةالزمرسورة)3(

.181رقمآيةالماثدةسورة)4(
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منالعربمنَقومهمبل:ت-موقالالعبيد،اسمإلىبهمينتهفلمالعرب

عبادإلىانتسابكأنهالعباد،أنفسهموسَضَواوتنصَّروااجتمعواشتَىقبائل

القيس:امرىءقولومنهفيالتحقيرفيستعمل:العبيدوأماالله

البَاسلِبالأسدِغركمْمَاالعصىعبيدِلِدودانِقُولاَ

تشفيقمكانلأنهللعبسِدِلأ؟)1(،بِظلَأمٍرَثُك!ومَا:تعالىاللهقولومنه

ذلك،معلهمبظلَأمليستعالىوأنه،ومقدرتهمانتصارهمبقلّةوإعلام

قولهفىِبهاأنسولذلكهنا،تقعلمالطاعةتقتضيالعبادلفظةكانتولما

لأ)2(.أنفسهِمعَلىأسرفواائَذينَعباديَيا!قُلْ:تعالى

محمد:أبوالِإمامقال

القرآنفصاحةميزفيالعجائبسبلبهيسلكالنظرمنالنوع)فهذا

()3(.السليمةالعربيةالطريقةعلىالكريم

..وبعد

وأدركناجوانبهاعرفنا،الميدانهذافيعطيةابنشخصيةفهذه

علىدلَّتوالتي،البحثهذافيعرضناهاالتيالنماذجخلالمنأبعادها

العارفُوأسرارها،بدقائقهاالخبيرُوفنونها،العربيةفيالمتبحِّرُالعالئمأنه

واتجاهاتها.بمذاهبها

محكمالقاعدةالوجيز-متينَالمحرر-تفسيرهجاءفقدهذاعلىوبناءً

المفسرينشيخَيعتبربحقفكانالتفسير،فيالأمثلهَأروعبهضربَ،البناء

بينهم.مننظيرلهيكنولم،منهممثيللهيسبقلم،وقدوتَهمالأندلسيين

.46رقمآيةفصلتسورة(1)

.53رقمآيةالزمرسورة)2(

.137ص3بر-الوجيزالمحرر-عطئةابن)3(
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باللغةالقرطبيعناية

الجامعتفسيرهفي-اهتمامهركَزالقرطبيأنإلى)1(سابقاًأشرنا

حتى،القرآنيةالنصوصمنالفقهيةالأحكاماستنباطعلى-القرآنلأحكام

العربيابنتفسيرشأنذلكفيشأنه،الفقهيبالطابعمتميزاًتفسيرهجاء

.-القرآنأحكام-

كانفإنه،القرطبيتفسيربهتميزالذيالطابعهذامنالرغموعلى

ومعانيدلالاتمنألفاظهاتحملهوماالكريمالقرآنآياتبيانفييعتمد

.العرببلغةنزلالقرآنهذاأنضرورة،العربيةاللغةعلى

فيدلَّتcوأخباراًأحاديثتفسيرهمقدمةفيالقرطبينقلوقد

الشروطمنكشرطالعربيةباللغةواهتمامهعنايتهمدىعلىمجموعها

وذلك،وجلعزاللهكتابتفسيرقصدإذاالمفسر،فىتوافرهاالواجب

تباركاللهمرادعلىللخروجودرءاً،مواضعهعنالكَلِمتحريفمنصوناً

وتعالى.

:تفسيرهمقدمةفيالقرطبيأوردهاالتيوالأخبارالأحاديثومن

ابنعنرُويوما.")2(غرائبهوالتمسواالقرآن))أعربوا:وعجَهالنبيّقول

فإنهوأعربؤ،الأصواتبأحسنالقرآن"جَوِّدوا:قالعنهاللهرضيمسعود

")3(.القرآن"أعربوا:مجاهدوقول"بهيُعرَبأنيحمثواللهعربيّ

علماءعليهاطلعماليسالنصوصهذهفيالِإعرابمنوالمقصود

الرسالة.هذهمنا..صرانظر()1

الرسالة.هذهمن337الحديثهذاتخريجسبق)2(

.23،24صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(
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غريبه.وبيانمعانيهوتوضيحألفاظهتفشرالمقصودوإنماالنحو،

يتعلمونقومفيالبصريَللحسنقيل"أنهأيضاً:القرطبينقلهوممَّا

يَلحن،إماماًلناإنلهوقيل،جممنبيَهملغةَيتعلمونأحسنوا:قال،العربية

.(1أخَرو112):قال

الخطاببنعمرزمنحصلتأعرابيقصةالقرطبيساقذلكبعدثم

ومعلِّمللمفسرضرورةالعربيةاللغةمعرفةَأنمفادها،عنهاللهرضي

ينظرأندون،اللفظظاهرالِإعرابفيفيراعيقدفهتَزلَّأنمخافةَ،القرآن

.والضلالالكفرفيويقعفيلحن،المعنىموجبفي

عمرزمنفيأعرابي:"قدمقال،مُليكةأبيعنمرويةبتمامهاوالقصَّة

ص!عه؟محمدعلىانزلَممايُقرئنيمن:فقال،عنهاللهرضيالخطابابن

ورسوله"المشركينمنبريءالله"إن:فقال"براءة":رجلفأقرأه:قال

منبريءاللهيكنفإن؟رنسولهمناللهُبَرىءَقدأو:الأعرابيفقالبالجر،

:فقال،فدعاه،الأعرابيمقالةعمرفبلغ،منهأبرأفأنا،ورسولهالمشركين

قَدمتإنيالمؤمنينأميريافقالمج!ه؟اللهرسولمنأتبرأُ،أعرابييا

:فقال""براءةالسورةهذهيقرئنيمنفسألتُ،بالقرآنليعِلمَولاالمدينةَ

ياهكذاليسعمر:فقالبالجر،"ورسولهالمشركينلنَبريءالله"إن

منبريءاللهتخ:قال؟المؤمنينأميرياهيفكيف:قال،أعرابي

اللهبرىءمما!برأواللهوأنا:الأعرابيفقال-بالرفع-ورسولهالمشركين

إلاالنَاسَيقرىءألَأعنهاللهرضيالخطاببنعمرفأمر،منهورسوله

")2،.باللغةعالثم

والصفة.الجزءبنفسالسابقالمصدرنفس)1،

.24صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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،تفسيرهمقدمةفيالقرطبيدؤَنهاالتيالنصوصهذهخلالومن

الكريم،القرآنألفاظمعانيفهمعليهيقومكأصلباللغةعنايتهنلاحظ

أغراضه.وتحصيل،مقاصدهوإدراك

البفسير-كتابهفي-اللغةلأبحاثعَرضِهفيالقرطبيُّنهجوقدهذا

أصولهافييبحثثم،القرآنألفاظمعانييذكرفكانفريداً،نهجاً

يذكرذلكوبعد،العربأشعارمنوردبماذلكعلىمستشهداًواشتقاقها

النحويين.واختلافاتالِإعرابأوجُهمناللفظفيوردما

:بالاشتقاقيتعلقماأماا-

منهالقريبةالألفاظمنهيشتقُثمباللفظيأتيالقرطبيئَلاحظتفقد

وبقصدتوضيحهيريدالذيبالمعنىينتهيثم،الحروففيمعهالمشتركة

كشفه.

الخَمرِعنِ!هويَسألونكَ:وجلعزاللهقولتفسيرعند:ذلكومثال)أ(

.'(والمَيسر!)

الخَمرِعن)يَسألونكَ:تعالىقوله:الاولى)المسألة:القرطبييقولَ

ومنهسَتر،إذاخَمرَ:منه،خوذوالخمر،المؤمنونهمالسائلونوالمَيسر!ه!

يأ،العقلتَخمُروالخمر:،خَمردفهوشيئاًغطَىشيءوكل،الَمرأةخِمار

لأنه،الميمبفتحِالخمَرلهيقالالمُلتفُالشَجر:ذلكومن،وتَستُرهتغطيه

قالخمَرها،كثرالأرضق،أخمَرت:من!يقال،ولسترهتحتهمايغطي

الشاعر:

الطًريقِخَمرَجَاوزتُمافقدْسِيراوالضَحًاكُزَيديَاألَا

.921رقمآيةالبقرةسورة()1
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وقال،وغيرهالذئببهايَستترُالتيالوَهدةجاوزتمافقد،مُدلَّينسِيراأىِ

:مُستَخفٍغيربراياتيمشيجيشاًيصفالعخاج

الشًجرْولَستاقُالأرضَيُوخهُالخَمرْلايمشيالعِقبانلَامعِفي

قوله:ومنه

وخمارهم-الثاسغمارفيدخل-

.خافمكانفيهوأي

سميت:وقيل،بذلكسفَيتوتغطِّيهالعقلتسترالخمركانتفلما

بلغأي،العجينُاختمريقالكما،أدركتحتىتُركتلأنهاخمراًالخمر

الوجه.فيهيتبيَّنحتئتركأي:الرأيوخُمرَ،إدراكه

وهيالمخامرةمن،العقلتخالطلأنهاخمراًالخمرسفيتإنماوقيل

بهم،اختلطتأي،الناسخُمارفيدخلتُقولهمومنه،المخالطة

خالطتثمأدركتحتىوخمرتتركتفالخمر،متقاربةالثلاثةفالمعاني

السًتع)1(.والأصلخمرتهثمالعقل

معناهفبيًنالخمر،لفظتناولقدالقرطبيلاحظناالمثالهذاوفي

القريبةالألفاظلمعانيأصلًاالمعنيينوجعل،وإلتغطيةالستروهواللغوي

علىالخمرمعنىبئنالنهايةوفي،العربشعرمنذلكعلىمدثَلًا،منه

اللفظ.منالمشتقةالمعاني

للملائكَةرئكقالَوإذْ!اله:تعالىقولهتفسيرعند-الاشتقاقأمثلةومن()ب

خليفةً!)2(.الأرضِفيجاعلٌإنًي

مالك!واحدها)الملائكةتعالىقولهالثانية)الهسألة:القرطبييقول

.51ص3-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.03رقمآيةالبقرةسورة)2(
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هو:عبيدةأبووقال،أ!لكامن،فعَلْ:ملَكوزن:وغيرهكيسانابنقال

لَبيد:قال،الرسالة:والمألُكةوالمألَكةوالألُوكة،أرسلإذالَأكمن،مفعل

سَألْمَافبذلْنائوكٍبأاُقهأرسلتْةوغُلامٍ

آخر:ولَال

وانتظاريحبْسيطالَقدإننًيالنُعمانَأبلغَ

فاءالهمزة،مألكهذاعلىفأصله،أرسلنيأي،ألكْني:ويقال

مَلَكْ،:فقالوا،سقلوهثم،ملأك:فقالوا،عينهإلىقلبوهافإنهمالفعل

عندزائدةفالهمزة،شمِلمنشمأَلنحويملِكملكَمنملأكأصلهوقيل

الأصل.علىالشًعرفيتأتيوقدأيضاً،كيسانابن

الشاعر:قال

يضوبُ()1(السًماءجَوَمنْتنزَأ!لملأكٍولكنْلِإنسيئًفلستُ

أصلفيالعلماءآراءيذكرالمجالهذافيالقرطبيلاحظتوقد)ج(

تفسيرهعندذلكومثال،بعضعلىبعضهامرخحاًاللفظاشتقاق

الفاتحة.سورةبدايةفيللبسملَة

اشتقاقفيواختلفوا:عشرةالسابعةالمسألة)في؟يقولْالقرطبي

وجهين:علىالاسم

اسم:فقمِل،والرفعةوهوالطلأ!ال!مو،منهومشتق:البصريونفقال

!!فيرشع!بالمُسضَىيسموالاسملأنَوقيل،بهالمترفعبمنزلةصاحبهلأت

.262صأ-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(
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؟الكلامقسميئَعلىبقوتهعلالأنهاسماًالاسمسُمَيإنَماوقيل،غيره

عليهمافلعُل!ه،الأصللأنهبالِإجماعمنهماأقوىوالاسم،والفعلالحرف

.أقوالثلاثةفهذهاسماًسُمّي

الاسملأنَ،العلامةوهي،السِمَةمنمشتقإنه:الكوفيونوقال

"."وَسَمَهذاعلىاسمفأصل،لهوُضمعلمنْعلامة

في-والكوفيالبصري-الرأييناستعرضأنبعدالقرطبينرىثم

يقاللأنهأصحوالأول:فيقولالأولالرأييرخح""اسملفظاشتقاقأصل

الأشياءيرذَانوالتصغيروالجمع"أسماء"الجمعوفي""سميّالتصغيرفي

فائدةأيضاصحتهعلىويدل،أوسامولاوسيميقالفلاأصولها،إلى

.الخلاف

اللهيزللميقولالعُلوً،منمشتقالاسمقالمنفإن:عشرةالثامنة

لهمتأثيرولا،فنائهموعندوجودهموبعدالخلقوجودقبلموصوفاًسبحانه

ولااسمبلاب!نيأفناهمفإذا،السنًةأهلقولوهذا،وصفاتهأسمائهفي

فيأعظموهوالامةعليهأجمعتماخلافُوهو،المعتزلةقولوهذاصفة

ذلك()1(.عناللهتعالى،مخلوقكلامهإنَقولهممنالخطأ

الأولالرأيصحةعلىاستدذَقدالقرطبيلاحظناالمسألةهذهوفي

.وفائدةثمرةمنالخلافعلىرتَّبهبما

اللفظبذكريهتمالقرطبيلاحظتفقدأيضاًباللغةالاهتماممجالوفيد(3

قولتفسيرعندومثالهوتوضيحها،بيانهامعمعانعدةفيهت!ثتركا!ذي

ماليقولُنًمعدودةٍامةٍإلىالعذابَعنهُئمأخَرنالأولئنْ:تعالىالله

.001صا-%القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(
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يحبسُهُ!)1(.

أوجه:ثمانيةعلإِيقالمشتركاسم)والامة:القرطبييقول

!)2(.الناسمنَأمةَعليهِالالووجدَ:تعالىاللهكقولالجماعة:فالامة

.السلامعليهمالأنبياءاتباع:والامة

/!إنً:تعالىاللهقالكمابهيُقتدىالذيللخيرالجاجمحالرجل:والامة

قانتاً!و)3(.أفَةكاتَإبراهيم

لأ)،(.امةٍعلَىآباءَناوجدنا!إنَا:تعالىاللهكقولوالملَّةالذَين:والامة

إلىالعذابَعنفمأخرناولئن!اله:تعالىكقوله،والزمانالحين:والامة

5(.امةٍ!)

الامةحسنُفلانذلكمنيقال!رتفاعهالِإنسانطولوهوالقامة:والامة

القامة.أي

أحد.فيهيشركهلابدينهألمنفرداالرجل:والامة

زيد()6(.امّيعني،زيدأمةهذهيقال!الأُم:والامة

ذكروإنما،اللفظفيالمشتركةالمعانيببيانالقرطبييكتفولم)هـ(

وسعةباعهطولعلىواضحةدلالةذلكوفي،فيهالواردةالفُغات

.العربلغةعلىاطّلاعه

وملائكهِللهِعدُواًكانَ،!ومنْ:تعالىاللهقولتفسيرعند:ذلكومثال

.8رقمآيةهودسورة(1)

.23رقمآيةالقصصسورة)2(

.012رقمآيةالنحلسورة)3(

.22رقمآيةالزخرفسورة(4)

.8رقمآيةهودسورة)5(

.01ص9ب-القرآنلأحكام-الجامعالقرطبي)6(

993http://www.al-maktabeh.com



مهـ)1(.للكافرينَعدؤَاللهفإنَوميكالَوجبريلَورُسلِه

السلامعليهماوميكائيلجبريلفياللّسان)ولعلماء:طبيالقميقول

فعشر:جبريلفيالتيأما،لغات

ثابت:بنحسّانقالالحجاز،لغةوهى،جبريل:الأولى

فينا-اللهِرسولُ-وجبريلُ

عنوي)وكثير،وابنالحسنقراءةوهي،الجيمبفتح،جَبريل:الثانية

جبريليقرأوهوالنومفيلمجميهالنبيئَرأيت:قالأنهكثيرابن

وميكائيل.

الكوفةاهلقرأكماجبرعيل،مثل،الهمزةبعدبياءجَبرئيل،:الثالثة

:وأنشدوا

أمامُهاجبرئيلُإلَّاالذهرمدَىكتيببمامنْلنَاتلْقىفمَاشهدنا

بنبكرأبيقراءةوهيمقصور،جبرعلوزنعلى،جَبرئِل:الرابعة

عاصم.

.الًلامشددأنهغيرمعمربنيحىقراءقوهي،مثلها:الخامسة

عِكرمة.قرأوبهاهمزةثمالراءبعدبألف،جبرائل:السادسة

ياء.الهمزةبعدأنَإلَآمثلها:السابعة

معمربرويحىالأعمشقرأوبهاهمز،بغيربياءين،جَبرييل:الثامنة

أيضاً.

.ونونياءبعدهامكسورةهمزةمعالجيمبفتح،جبرئين:التاسعة

.89رقمآيةالبقرةسورة)1(
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لغةوهيهمز،غيرمنبنوز،الياءوتسكينالجيمبكسر،جِبريْن:العاشرة

أسد)1(.بني

ميكائيل:فياللغاتأما

."همزةبعد"بياءنافعقراءة:ميكائيل:الأولى

عمروأبيقراءةوهيالحجازأهللغةوهي،حمزةقراءة:ميكال:الثانية

كعبقال،أوجهالثلاثةكثيرابنعنورُوي،عاصمعنوحفص

مالك:ابن

وجبرفيالنصرِميكالٌمعَفيهمدَذلنالقيناكُمويوم

مُحَيصِن.ابنقراءةوهي،ميكعيلمثل:ميكئيل:الثالثة

عنه.باختلافالأعمشقراءةوهي:ميكاييل:الرابعة

أعجميّاسموهو،مفتوحةبهمزة"إسراءل"يقالكما:ميكاءل:الخامسة

.()2(ينصرفلمولذلك

للدلالةللفظاللغويالمعنىيقصدالقرطبيّوجدتُآخرموضعوفي)و(

الشرعي.الحكمعلى

صَعِيداً!فتيممًواوعر:جلَّاللهقولتفسيرعندذلك:ومثال

طيِّباً؟،!)3(.

قصدته،الشيءتيممتُالقصد،:لغةً)التيمُم:القرطبييقول

سواهمندونقصدتهأيوسهميبرمحيوتيممتهتعمدتهالصعيدوتيمًمت

37.ص2جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ()1

38.صالسابقالمصدرنفس)2(

دا.3رقمآيةالنساءسورة)3(
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الخليل:وأنشد

لهُقُلتُثُمًشزراًالرمحَيممتُه

الزَّحاليقلعسثلاالبسالةهذي

القيس:امرؤوقال

وأهلُهاأذرعاتٍمنتئممتها

عالنظردارِهاأدنىبيثربَ

داهلة:أغىوقا)!

دُونهوكمْقيساًتيمَصت

شَزَنذيمهمةٍمنالأرضِمن

ثور:بنحميدوقال

طارقٍائميضمتْأنَىالربعَسلِ

يتكلماأنللرَّبعِعادةٌوهل

عنه:اللهرضيوللشافعي

أحملهُيضمْتحيثُمامعيعِلمي

صندوقِبطنَلالهُوعاءٌبطني

كثرثماقصدوا،أيطيباً"صعيداً"فتيممواقوله:31بالسكيِّتقال

،بالترابواليدينالوجهمسحالتيممصارحتى،الكلمةلهذهاستعمالهم

علىالترابمسحقدمعناه"الرجلتيمم"قد:قولهمفيالأنباريابنوقال

ويديه.وجهه

ويمَّمت،القربةبهالمقصودإذال!رعىِالتيقمهووهذا:قلتُ

عن،يطلبمابكليظانرميمًْورجل،أسلصلاةشيئسمالمريفر

وأنشد:،الشيباني
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سعدِبنأعصُرَوجدناإنَا

المجدِ()1(.رفيعَالبيتِمُيمَّم

بعضوترجيحتوجيهفياللغةإلىيحتكمالقرطبيكانآخرموضعوفي)ز(

.اتالقراء

سواءكفرواالذينَ)إنَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكومثال

عليهمْلأ)3(

"عليهُم"حمزةقرأكيف:قائلقالإنْ)مسألة:القرطبييقول

."("جنتيهُمولا""منهُمولا"رلهُم"منيقرأولم"،"ولديهم""وإليهُم

الألف،عنمنقلبةفيهاالياء،ولديهُم،واليفم،عليهمإن:فالجواب

فيذلكوليس،ضمًتهاعلىالهاءُفاقرت،وإلاهُمولداهُمعلاهُموالأصل

)عليهِمُفيالكسائيووافقهجنتيهم""منولا"ربهم"منولا"فيهم"

القراءةمنمعروفهوماعلىاثنينِالبم)4(،لا)إليهِمُوالذِلةُفي)3(،

l(5)(عليهه

:والِإعراببالئحوالقرطبياهتمام20

فيالواردةللألفاظالِإعرابيةالأوجهبيانفيجهداًالقرطبىِيذَخرلم

المعانيتوضيحكمف!ر--ذلكمنوهدفه،الكريمةالمَرآنيةالنصوص

.وأهدافمقاصدمنعليهايترتبوماالألفاظلهذه

.232ص5ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيّ(1)

.6رقمآيةالبقرةسورة)2(

.211رقمآيةعمرانآلسورة)3(

.14رقمآيةي!سورة)4(

.183صاجى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيّ)5(
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فيما0تحديديمكنمنهجاً-المجالهذافي-القرطبيسلكوقد

يلي:

الكريم.القرآنياللفظفيالِإعرابأوجهبيانا-

خلافاتهم،وذكر،وتخريجاتهموآرائهمالنحويينمذاهباستعراض2-

ضعيفاً.يراهماوردّصواباًيراهماوترجيح

القرآني:اللفظفيالِإعرابأوجهبيانأ-

يضرِبَأنْيستحسيلااللهَإنَ!الو:تعالىاللهقوللَفسيرعند:ومثاله

)1(.فوقهافىفمَابعوضَةًمامئلًا

معناهيضرببعوضتً!-مامثلاًيضرب)أنتعالى)قوله:القرطبييقول

منصوب"مثلًا"ص!حذفبتقديرنصبموضعفي"الفعلمع"أنْ-ويبين

أوجه:أربعةنصبهافي"بعوضةً"،بيضرب
."مثلًا"منلابد"بعوضةً"،ةئدزا"ما"تكون:وللأا

"مثلَاَ"،قولهمنالبدلعلىنصبموضمعفينكرة"ما"تكون:الثاني

لأنهالِإبهامهاالمنكَربالجنس"ما"ووصفت"ما"دنعت""وبعوضة

وثعلب.والزخاجالفراءقاله،قليلبمعنى

بينمامثلايضربأنْ:المعنىالجار،إسقاطتقديرعلىنصبت:الثالث

والفاء،بإعرابها"بعوضةً"واعربت،"بين"فحُذفت،بعوضةٍ

وأنشدوالفرًاء،الكسائيقولوهذافوقها،ماإلىأي،إلىبمعنى

:العباسأبو

قدمإلىقرناًماالناسِأحسنَيا

تَصلُواصلٍمُحبٍّحبالًولاَ

.26رقمآيةالبقرةسورة()1
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نصب.""بينأسقطفلما،"قرنٍبين"ماأراد

المفعول"بعوضةً"فتكونيجعلبمعنىيضربيكونأن:الرابع

()1(.الثاني

الِإعرابيةالوجوهيستعرضالمثالهذافيالقرطبينجدفإنناوهكذا

وتجليته.المعنىبيانأشرناكماذلكمنوهدفه"بعوضة"كلمةفي

وكيرهم:والكوفييندينالبصرالنحويينآراءاستعراض2-

وإنماردّ،أوترجيحدونوالأقوالالاَراءيذكرالقرطبيأنَهناونلاحظ

ويوافقها.الأقواليرتضيالحالةهذهفيولعفَه،فقطبالاستعراضيكتفي

2(.)!بهِكافِرٍأوًلَتكونوا!وولاَ:تعالىقولهتفسيرعند:ذلكومثال

علىعائد""بهفىِالضمير"بهكافرأولتكونوا)"ولا:القرطبيئيقول

ذإالقرآنعلىعائدهو:جريجابنا!وقا،العاليةأبوقاله،جمممحمد

"لِماقولهتضمنهاإذ،التوراةعلىأنزلتُ!وقيل:)بماتعالىقولهتضمنه

مَعَكمْ".

احتمالاتمنَالِإعرابعلىيَردُمايناقشالقرطبيّنلاحظوهنا

التقديرقيل""كافرينيقلولم"كافر"قالكيف:قيلفإنفيقول،المعاني

معنىعلىمحمولأنهوالفراءالأخفشوزعم،بهكافرفريقأولتكونواولا

بهِ".كفرَمن"أوَلالمعنىلأنالفعل

هوالكلامظاهروكان،وأجملُهالفتيانأظرفُهو:سيبوروحكى

قريش،كفارقبلهمكفرقدكانوقد"بهكافر"أولوقالوأجملهفتىًأظرف

381.صا-%القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.41رقمآيةالبقرةسورة)2(
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حجةلأنهم،هذامثلفيإليهممنظورهمإذ،الكتابأهلمنمعناهفإنما

بهم.مظنون

بفعلمنهينطقلموهوممَّا،كانخبرعلىنُصِبَ،سيبويهعند"أولو"

البصريين.مذهبوهذاوالفاء،العَين:جهتينمنيعتللثلا

الهمزةخفًفتثغَ"ألأو"فأصلهنجاإذا""وَألمنهو:الكوفيونوقال

()1(.خطيئةهمزةتخففكماأولفقيل،!وادغمتوابدلتواواً

اللهلقولتفسيرهعند،النحويينلآ!اءالقرطبيئاستعراضِأمثلةومن

قَبلكمْمنْوالّذينَخَلقكمْالّذيرَبغماعبذواالنَاسأيُها،!يَا:وتعالىِتبارك

!)2(.تتَقونلَعقَكمْ

مفردمنادى""أينداءحرفائها""ياقولهفي)"يا":القرطبيّيقول

مرفوع""الناس،للتنبيهو"ها"،اللفظفيمنادىلأنه،الضئمعلىمبني

علىقياساًالنَصبأجازفإنهالمازنيعداماالنحويينجماعةعندلأيصفة

المفرد،المقصودضمًكما""أي"ضُمًت":وقيل"الرجلهذا"يافيجوازه

الكلامينقطعلئلابياءيأتوالموإنما،اخرىياءٍعنعِوضاً"ها"بوجاؤوا

متَّصلًا.الكلاميبقىحتى"ها"فجاؤواب

قالوا:كمابينهماالاسموصار،مرتينياءًكررتكأنك:سيبويهقال

الصورةفيأتوا،لَعريفحرفيبينالجمععليهمتعذرلضَا:وقيلهَاهُوَذَا

المقصودبائَلامالمعرفعليهوأجرواتعريفحرفعنمجردبمنادى

التيبالحركةإعرابهفجعلوابالنداء،المقصودلانَهرفعهوالتزموابالنداء،

333.صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.21رقمآيةالبقرةسورة)2(
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المنادلى()1(.أنهعلىتنبيهاًالنداءباشرهالويستحقهاكان

بذلكمعلناًترجيحدونالنحويينآراءيستعرضالقرطبيئكانوإذا

أقوالهميعرض،تفسيرهمنمواضعفينجدهفإننا،آرائهمعنورضاهقبوله

ومنسماعاً،وردوماالعربأشعارإلىاستناداًبعضعلىبعضهامرجحاً

يَسومونكُمْفِرعونَآلِمنْنَجيناكُمْ!وإذ:تعالىالفهلقولتفسيرهعندذلك

.(1)2(العذابِسوءَ

المضمرإلىالآليضافهلالنُحاةواختلف)الرابعة:القرطبيئيقول

محمدعلىصلِّاللهمًإلَأوالكِسائيوالزبيديالنَحاسذلكفمنعلا؟أو

أهله.يقالأنوالصواب،وآله:يقالولا،محمدوآل

وهوالسيِّدابنمنهم،يقالذلكأنإلىأخرىطائفةوذهبت

قولفيجاءقدفإنهيعضّدُه،الصحيحَالسماعَلأن،الصواب

عبدالمطلب:

حلالكْ)3(فامنعْرحلَهخعيَصالعبدَإنلاهُمً

آلكْاليومَوعَابديهِبِالضبآلوالنَصرُعلَى

ندبة:وقال

آلِكاحقيقةَتحميكماوآليوالدِيحقيقةَالحامىِالفارسأنا

عليهتجبأي،يحميهأنالِإنسانعلىيحقماأي:بقافينالحقيقة

()4(.حمايته

.255صا-برالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي(1)

.94رقمآيةالبقرةسورة)2(

المجاورين.القوم:حلالك)3(

381.صا-برالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)4(
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فيالسئدابنرأيالقرطبيّرجًحكي!المثالهذافيلاحظناوهكذا

.العربأشعارمنسمعبماقولهمعضداًالمضمرإلى""الآلإضافةجواز

النحويةالآراءبعضيستعرضتفسيرهمنمواضعفيالقرطبينجدثم

وشذوذها.لضعفهاويردُّهاالكريمةالآيةفيالواردة

.)1(!هعليكمْأمسكنَمِضَافكُلُوا!ه:تعالىاللهقولتفسيرعند:ومتاله

قولهفي"من"فيالنحاةواختلفعشر:)الخامسة:القرطبيئيقول

منْ!كُلُواكقوله،زائدةهي:الأخفشفقال"عليكمأمسكن"مفَا

فيتزادوإنماالِإثباتفيتزادلا""منوقال،البصريونوخطَأه)2(ل!ثَمَرهِ

إويَغفرْ!)3(سَيئاتِكمْمنْعَنكمْ)يُكفَرْ"ثمره"منوقولهوالاستفهامالنفي

بإسقاط"ذنوبكملكم"يغفر:فقالأجابللتبعيض)4(!ذنوبكمْمنلكمْ

.الِإيجار-فيزيادتهاعلىفدلً"من"

دوناللحمالضيدمنَيحلُّإنمالأنهللتبعيض"منْ"بأنهناأُجيب

.والدمالفَرث

المعنىفرعالِإعرابإذبالمعنىالِإعرابيردالقرطبيّنلاحظوهنا

ويحتمل،قالمافيعكر،الأكلفيمعهودولابمرادهذاليس:قلتفيقول

:قالمنقولعلىوهذا،لكمالجوإرحأبقتهمماأي(؟أمسكن"مفَايريدأن

يَضغ)5(.لمالفريسةالكلبُأكللو

.4رقمآيةالماثدةسورة(1)

.141رقمآيةالأنعامسورة)2(

.271رقمآيةالبقرةسورة)3(

.4رقمآيةنوخسورة)4(

73.ص6-برالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)5(
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تفسيرهعندوشذوذهالضعفهاالنحويينآراءالقرطبيئرذويتضحكما

عِزَةٍفيكَفروابٌالذَينَالذِّكرذيوالقُرآنِ،)صَ:تعالىاللهلقول

()1(.مَناصٍحِينَوَلاَتفنادَواقَرنٍمنْقَبلِهمْمنْأهلكناكمْ،وشقاقٍ

لأن"وشقاقعزًةفيكفرواالذين"بلالقَسم)جواب:القرطبيئيقول

يذوالقرآن؟قالفكأنَه،العُتبيقال،لغيرهوإثباتسابقلأمرنفي""بل

جمحو،لمحمدوعداوةالحققبولعنوشقاقعزةفيكفرواالذينبلالذكر

لأنهم،كذَّابساحرأنكمنيقولونكماالأمرماالذكر"ذي"والقرآنأو

قَ،!الهوهوكقولهالحققبولعنتكئرِفىِهمبل،والأمانةبالصًدقيعرفونك

:قالكأنهأهلكنا""كمبالَجوابوقيل)2(عَجبوايمبلْالمَجيدِوالقُرآنِ

تعالىكقولهمنها،الًلامحذفت""كمتأخرتفلَماأهلكنا،لكموالقرآن

مال،أفلحقدأي،-)4(أفلحَ)قدْ:قالثموضُحاهَا!)3()وال!مسِ

الوِقفيتما،الوجههذافمن:الأنباريابن،الفرًاءمذهبوهذاالمهدوي

كذَبَإلاكل)إنْالقسمجواب:الأخفشوقالط"وشقاقعزَّة"فيقولهعلى

)6(ىَنفسٍكلُّإنْ،والطَارقِ)والسًماءِ:وقوِلهعِقاب؟لإ)5(فَحقًالرسلَ

لأ)7(.فبينٍضَلَالٍلَفيكنَاإنْتالفهِ!ال!تعالىقولهونحو

وكثرتبينهما،فيماطالقدالكلاملأنقبيحوهذا:الأنباريابن

.1،2،3الآياتصسورة()1

.1،2آيةقسورة)2(

.ارقمآيةالصىسورة)3(

.9رفمايةالشمسسورة)4(

.41رقمآيةصسورة)5(

.1،4رقمآيةالطارقسورة)6،

.79رتمآيةالشعراءسورة)7(
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لَحقٌذلكَك!إنَّقولهالقسمجواب:الكِسائيوقال.والقصصِالآيات

الكلاملأن،الأولىمنأقبحوهذا:الأنباريابنالنَارِث!)1(أهلِتَخاصُمُ

وجوابه.القسمبينفيماطولاًأشدُّ

قَتَادة:وقالو)2(نَفادٍمنْمَالةلَرِزقُناهذالإإنَقولهالجوابوقيل

لتعَثُن()3((.الذَكرذي)والقرآن:تقديرهمحذوفالجواب

وذلك،استعراضهابعدالنحويةالاَراءبعضيردُّالقرطبينجدوهكذا

ذلكوصفالذيالأنباريابنلسانعلىهنارذةوجاء،وشذوذهالضعفها

وبينالفعلبينالتطويلذلكوغلًة-وجوابهالقَسمذلكوموضعبالقبح

وجوابه.القَسَم

توجيهفييستخدمهالقرطبيّنجدكذلكالِإعرابمجالوفي

يَشاءُلمنْ!الوفَيغفرُ:تعالىاللهقولتفسيرعند:ذلكومثال،القراءات

)((.يَشاءُكهمنْوئعذث

"فيغفرْوالكِسائيوحمزةوأبوعمروونافعكثيرابن)قرأ:القرطبيئيقول

فيهابالرفعوعاصمعامرابنوقرأ،الجوابعلىعطفاًبالجزمويعذَبْ"

وأبيوالأعرجعباسابنصتورُويَ،ويعذبيغفرفهوأيالقطععلى

أنهوحقيقته"أن"إضمارعلىفيهمابالنًصبوالجَحدَريّوعاصمالعالية

وقدلَأ)5(أضعَافاًلهُ)فَيُضاعفُه:تعالىقولهفيكماالمعنىعلىعطف

عنورُويَ:النَحاسقال،للمشاكلةأجوداللفظعلىوالعطف.تقدم

.64رقمآيةصسورة(1)

.ء4رقمآيةصسورة)2(

.litص51ب-القرآنلأحكامابامع-القرطبيّ)3(

.284رقمآيةالبقرةسورة)4(

.245رقمآيةالبقرةسورة)5(
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ابنقال،البدلعلىفاءبغيريغفر"اللهبه"يحاسبكممصرفبنطلخةَ

مسعودابنمصحففيأنهاكذلكورُويَوخلَأد،الجعفىِقرأوبهِا:عطئة

وهذاالمحاسبةتفسيروهي،يحاسبكممنالبدلعلىهي:جنيابنقال

الشاعر:قول

وعيدكُمْبعضَشَيبانَبَنيرُويداً

سَفوانعلىخَيليغداًئلاقوا

الوغَىعنتَحيذلاجِياداًتُلاقوا

المُتدانِيالمأزقِفيغَدتماإذا

.القولمنَيليهفيماالفائدةلأنالفعلالشاعروكررالبدلعلىفهذا

موضعفييكونالرفعفاءبلاولوكان،الجزممنَوأجود:النَحاسقاك

الاعر:قالكماالحال

نَارِهضؤإلىتَعشُوتأتهِمتَى

مَوقدِ()1(خيرُعندهَانارٍخيرَتجدْ

فذكر،الِإعرابعلىالقراءاتيوجهالقرطبيّلاحظناالمثالهذاوفي

والنَّصب،والرفعالجزم،الثلاثالإعرابيةالحالاتعلىقرئتالآيةأن

.الحالاتهذهبينالتفاضلفيالعلماءمقالاتِبئنثم

القرطبي:تفسيرفييةالشِّعرالشواهد:ثالثاً

كثيراًبهيستعينالقرطبيّنجدفإننابالشَعر،الاستشهادمجالوفي

يلي:فيماحصرهايمكنمختلفةوأغراضمقاصدلتحقيق

.423ص3-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

411http://www.al-maktabeh.com



الكريمة.الآياتفيالواردةالألفاظمعانيلبيانبالشًعرالاستشهاد:اولاً

القرآنيةالألفاظفيالواردةاللغاتلبيانبالشَعرالاستشهاد:ثانياً

الكريمة.

إعرابي.معنىبيانعلىللاستدلالبالشًعرالاستشهاد:ثالثاً

نحوية.قاعدةعلىللاستدلالبالشِّعرالاستشهاد:رابعاً

بلاغية.قاعدةعلىللاستدلالبالشَعرالاستشهاد:خامساً

يمة:الكرالآياتفيالواردةالألفاظمعانيلبيانبالشَعرالاستشهاد:أولاً

:الأولالمثال

(.40مهوفيهِريبَلَاالكتابُ!ال!ذلكَ:تعالىقولهتفسيرعند

:معانٍثلاثةالريبْ(()"وفي:القرطبيّيقول

الزعبرىِ:بنعبداللهقالالشَك:أحدها

رَيبٌاميمةُياالحَقًفىِلَيسَ

الجهولُيقولُمايبُالرًإنما

جميل:قال-التُهمة:وثانيها

أربتنيجميلُياقالتْبُثينةُ

مُريبُئثَينياكِلانَافقلتُ

مالك:بنكعبقال-الحاجة:وثالثها

رَيبِكِلتَهامةَمنْقَضينا

السُّيوفا)2((أجمعناثَمَّوخيبرَ

.2رتمآيةالبقرةسورة)1(

.915صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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الثاني:المثال

بينالمترذَدوهو"المذبذب"معنىالقرطبيّيبينالمثالهذاوفي

اللهقول!تفسيرعندفيقول!العرببأشعارالمعنىهذاولوضحِ،أمرين

اللّهُيُضللِمن5ْهؤلاءإلىولاهؤلاءِإلىلاذلكَبينَ)فذبذبينِ:تعالى

سبيلَا؟،*)1،لةتجدَفلنْ

الاضطرابوالذبذبة،أمرينبينالمتردد:)المذبذب:القرطبيئيقول

النابغة:قولومنهفتذبذبذبذبته:يقال

سُورةًأعطاكَالفهَأنترَألمْ

يَتذبذثذونَهامَلكٍكلتَرىَ

آخر:

ودُونهاالسًلسبيلِلأئمخِياذ

المُذبذبِ()2(للبريدِشهرٍمَسيرةُ

الكريم:القرآنياللفظفيالواردةاللغاتلبيانبالشَعرالاستشهاد:ثانياً

كأ!)3(.الدِّينِيومِ!الومالكِ:تعالىاللهقولتفسيرعند:ومثاله

وملَكَ،مَلِك،مَالِك،لغاتأربعفيه:)"مالك":القرطبيّيقول

ملك.مِنمخففة

.431رقمآيةالنساءسورة(1)

.424ص5!-القرآنلأحكامالجامع-القرصبيئ)2(

.tرقمآيةالفاتحةسورة)3(
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الشاعرقال

لناغرطِوالٍوأئامً

نَدينَاأنفيهاالمَلكَعصينَا

آخر:وقال

فإنَماالملِيكُقَسمَبمافاقنعْ

علَأمُها()1(بينهاالخَلائقَقَسمَ

عَليهمْسَواغينكتروااذًإنًلإ:تعالىقولهتفسيرعند:أيضاًذلكومن

.)2(!نذرتَفمْأأ

المدينةأهلفقرأ"أنذرتهم"أقراءةفيالقراء)واختلف:القرطبيئُيقول

وتسهيلالا4ولىبتحقيق""آنذرتهمإسحاقبنوعبداللهوالأعمشعمرووأبو

وعلطِبكر،بنوسعدقريشلغةوهي،وسيبويهالخليلواختارها،الثانية

الشَاعر:ولق

جُلاجابينَالوَعساءِظَبيةَأيا

سالمِاتمأمْآنتِا!ئخَاوبينَ

.واحدةألِصآنتهجاء

آخر:وقال

فَعرفتهفاستضرفحُهتَطاللت

()3(الأرانبزيدُآنتَلهُفقلتُ

.913صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.6رقمآيةالبقرةسورة(2)

(r)185صا!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ.
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:الِإعرابعلىئنيَمعنىعلىللاستدلالبالشَعرالاستشهاد:ثالثاً

منَآذانِهمْفيأصابعهمْ!الويَجعلونَ:تعالىقولهتفسيرعند:ومثاله

.!)1(المَوْتحذرالضَواعِقِ

ءوقرىواحدبمعنىوحذارحذر"الموت"حذر)وقوله:القرطبيئيقول

بهما.

أجله،منمفعولأي،لهموقوعلأنهمنصوبهو:سيبويهقال

وأنشد:مصدرأنهوحقيقته

اذخَارهُايكريمِعَوْرَاءَوأغفرُ

تَكرما)2(الفَئيمِشَتمعنْوأعرضُ

أجلمنأي"ادّخاره"لفظَالمذكورالشعرَبيتفيالاستشهادوموضع

.(لأجلهمفعولفهواذخاره

قالَ!الووإذْ:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعند:أيضاًذلكأمتلةومن

فيهَايُفسذمنْفيهَاأتجعلقالواخليفةًالأرضفيجَاعلإنيلِلملائكةِرلُّكَ

الذَماءَ!)3(.ولَسفكُ

بتجعل،المفعولعلىنصبموضعفي)"من":القرطبيئيقول

القرآنغرِفيويجوز،اللفظعلىيفسد،فيهامقامهيقومالثانيوالمفعول

ورَوى،الوجهانفيهويجوزعليهعطفويسفك،المعنىعلىيفسدون

بالواو،الاستفهامجوابيجعلهبالنصب""ويسفكَقرأأنهالأعرجعنأسيد

:قالكما

.91رقمآيةالبقرةسورة)1(

.022صأجى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(

.03رقمآيةالبقرةسورة)3(
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والاخاء)11(.الموذَة.وبينكُمبَينيوتكونَجَاركُمأكُألم

نحوية:قاعدةعلىبهللاسندلالبالشَعرالاسشمهاد:رابعاً

نَفساًمنهُشىِءٍعنلكمْطِبنَ!وفإنْ:تعالىقولهتفسيرِعند:الأولالمثال

مَريئاً!)2(.هَنيئاَفَكلوهُ

ولا،البيانعلىمنصوبهوقيل"نفساً":)الثامنة:القرطبيّيقول

ذلكوأجاز،البيانعلىمنصوباًكانمايتقذَمأنالكوفيونولاسيبويهيجيز

وأنشد:فعلَاَ،العاملكانإذاالمبرّدالعبّاسوأبوالمازني

حبيبهَابالفراقِليلىَأتهجر

3>تَطيبُابالفراقِنَفساًكانَومَا

منتركوُالَوالذّينَ)وليخشَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الثانيالمئال

!)4(.عَليهمْخَافواضعافاًذُرِّيةًخَلفِهمْ

خذفت)وليخش!:تعالىقوله:الأولى)المسألة:القرطبيّيقول

الأمرلامإضمارسيبويهعنديجوزولابالأمر،للجزِم"ليخش"منالألِفُ

الَّلامحذفالكوفيونوأجازالشَعر،ضروءفيإلَاالجرّحروفعلىقياساً

الجميع:وأنشد،الجزممع

نَفسٍكلُّنفسكَتَفدِمُحمذ

تَبالَاضَيءٍمنْخِفتَماإذا

.275صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.4رقمآيةالنساءسورة2()

.26ص5-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)3(

.9رقمآيةالنساءسورة)4(
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.c?)لتمد(أراد

بلاكية:ناحيةعلىبالشَعرالاستشهادخامساً:

تفسيرفيالبلاغيةالناحيةعنالحديثأثناءتفصيلاًذلكوسيأتي

واحد.بمثالنكفيولذلكالقرطبيئ

ينقفقيريدُ"أنْجِداراًفيهَا!فوجَدا:تعالىاللهقولتفسيرعند

.(2)ا!همَهُقافأ

وهي،الكريمةالآيةفيالبلاغيةالناحيةالقرطبيئيبينالمثالهذاوفي

:فيقولوأشعارهمالعربكلامفيورودهاعلىمدئَلًاالاستعارة

وهذا،يسقطأنقَرُبَينقفر!أيأن)يريدتعالىاللهقول:)السادسة

مذهبوهو،القرآنفيالمجازوجودعلىدليلوفيه،وتوسُعمجاز

أشدتمتى،الناطقللحيّتكونأنحقَهاالتيالأفعالوجميعالجمهور،

لذلكممتثلًالكانإنسانمكانهمالوكانأي،استعارةهيفإنمابهيمةإلى

كثير:وأشعارهمالعربكلامفيوهذا،الفعل

الأعشى:قولذلكفمن

شَطَطٍذَويينهىولاَأتنتهونَ

والفُتُلُالزَيتُفيِهِيَذهبُكالطعنِ

.c()3الطعنإلىالنهيفأضاف

.05ص5-برالقرآنلأحكامالجامع-القرطي)1(

77.رقمآيةالكهفسورة(')

(r)ُ25ص11-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ.
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القرطبي:تفسرفيالبلاكة:رابعاً

المفسرينمنَسبقهمنبهاتأثرالتيالعاقةبالظاهرةالقرطبيّتأثرلقد

فيالبيانيةوالنَكاتالبلاغيةالأسرارمنَالاقلالوهي،الأندلسيين

الحقيقةعلىتعالىاللهكلامحملأنيرونكانوالأنهموذلكالتفسير،

تفسيرهعندالقرطبيئُأشاروبذلك.احتملهوإنالمجاز،علىحملهمنأولى

لمامنهاوإنَالأنهارُمنةيَتفجَّرُلَمَاالحِجارةِمنَ!هوإنَ:تعالىاللهلقول

)1(.براللّهِخَشيةِمنْيَهبطُلمامِنهاوإن4َالمامِنهُفيخرجُيَشَّقَّق

تعتبرالقلوبكانتلمًاالحجارةأنوذلكمجاز،الهبوطلفظ)وقيل

:العربقالتكما،إليهاالنظرتواضعاضيفَ،إليهابالنظروتخشعبخلقها

شرائها.علىيراهامنتبعتأي:تاجرةناقهَ

استصِرتكما،استعارةللحجارةالخشيةأن:فِرقةٍعنالطبرفيُوحكى

الخيل:زيدقاليَنقَفَق!)2(وكماأنْ:)يُريدُقولهفيالجدارإلىالِإرادة

تَواضعتْالزُبيرِخَبرُأتىلَفَا

الخُشًعُوالجبالُالمدينةِسوز

القلوبإلىمنها!راجع)وإنَتعالىقولهفيالضميرأنبحرابنوذكر

الله.خشيةمنيحضعلماالقلوبمنأي،الحجارةإلىلا

فإنهصحيحوالأول،اللفظيحتملهقيلماكل-القرطبىِأي-قلتُ

عنرُويَكالذي،فيعقلالمعرفةالجماداتبعضيعطىأنيمتنعلا

عنهتحولفلفَاخَطَبإذا!ءاللهرسولإليهيستندكانالذيالجذع

.74رقمآيةالبقرةةسور)1(

(Y)7رقمآيةالكهفسورة.v
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إنَيالجاهليةفيعليئَيسلمكانحَجَراً"إنَقالأنهعنهوئبت،)1(حَق

")2(.الآنلأعرِفُه

يقتلوكأنأخاففإنياهبطبُثَيْرلي)قال:قالجممالنبيَّأنرُويَوكما

)3(.اللهرسولإليئَحرًاءفناداهاللهفيعذبنيظهريعلى

والأرضال!مواتِعلىالأمانَةَعَرضنَا)إنَا:التنزيلوفي

مُتصذَعاًخاشعاًلَرأيتَةجبلٍعلىالقرآنَهذا)لوأنزلنَا:وقالوالجبالِ!)4(

(.>°اللّهِ(خَشيةمنْ

وخضوعاً()6(.تذئَلًايعني

البلاغيةالضُورلذكريتعرضالقرطبيّنجدفإنناذلكمنْالرغموعلى

.تفسيرهفيالبيانيةوالأسرار

فيالنبوةعلاماتباب-المناقبكتاب-عمرابنعنالبخاريأخرجه:الحديث)1(

اقامةكتاب-ماجةابن1،06ص6بالباريفغبهامشهالبخاري-الإسلام

صابالدارميسنن،454صاالمنبر-جىشانبدءفيجاءماباب-الصلاة

22،.23

نسبفضلباب-الفضائلكتاب-صحيحهفيمسلمالإماماخرجه:الحديث)2(

مسندهفياحمدالإماموأخرجه،ا2VAص4%-عليهالحجروتسليميالنبيئ

98.صه!

فيالسيوطيوذكره)سناد،وبدونالشفاكتابهفيعياضالقاضيأورده:الحديث)3(

مسندأ.يجدهلمكأنهلثيءعنهيتكلمولمالصفامناهل

.41صا!الصفامناهلانظر:-

72.رقمآيةالأحزابسورة)4(

.21رقمآيةالحشرسورة)5(

.465صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)6(
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:تفسيرهفيالبيانيةالضورمنَالقرطبيئذكرهومضَا

لتشبيه:ا:ولاا

وأنتمْلكمْلِباشهُن!الو:تعالىاللهلقولتفسيره)عند:القرطبيئُيقول

منِواحدكلامتزاجسُميَثم،الثيابفياللباسأصللهُنَ!و)1،لباسٌ

تشبيهاَوتلازمهماوامتزاجهماالجسدلانضماملباساً،بصاحبهالزوجين

:الجعديالنابغةقال،بالثوب

لباسا)2(عليهفكانتْتَدَاعتْجيدهاثنَىالضًجيجُمَاإذا

)3(.شِئتمْ*أنىحَرْثكمْفأتُوالَكمْحَرث)نِساؤكمْ:تعالىقولهوعند

فلفظ،الذريةمزدرعُلأنهنَّ،تشبيه)"حرث":القرطبيّيقول

المزدرع،هوإذ،خاضَةالفَرجفيإلَأتقعلمالِإباحةأنيعطي""الحَرث

ثعلب:وأنشد

محترثاتصنَأرض!الأرحامُإنما

النباتاللهوعلىفيهاالزرعفعلينا

بمعنىفالحرث،كالنَباتوالولدكالبذر،والنُطفة،كالأرضالمرأةفَفَرج

المحترث()4(.

وبهذا،التشبيهأنواعإلىيتعرضلمالقرطبيّأنالملاحظومنهذا

ذلك.فيعطثةابنطريقسلكقديكون

.187رقمآيةالبقرةسورة(1)

316.ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطيّ)2(

(r)223رقمآيةالبقرةسورة.

.39ص3!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)4(

524

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:ستعارةلاا:نياًثا

مَرَضق!)1(قُلوبِهمْ)في:تعالىاللهقولتفسيرعندالقرطبيئيقول

شكّاًيكونأنإماوذلك،عقائدهمفيالذيللفسادمستعارةعبارةوالمرض

عنلخلوِّهامرضىقلوبهم:والمعنىوتكذيباً،جحداًوإماونفاقاً،

والتأييد()2(.والرعايةوالتوفيقالعصمة

وهي،الاستعارةنوعلذكريتعرضلمالقرطبيّأنأيضاًنلاحظوهنا

حذفثم،بالمرضقلوبهمفيالموجودالفسادشئهتصريحيةاستعارة

مقامه.بهالمشبًهوأقامالمشئه

عَنهًمْ)وَيَضعُ:تعالىقولهتفسيرعند:كذلكالاستعارةأمثلةومن

!)3(.عَليهمكانتالتيوَالأغلالَإصرفمْ

عليهم!كانتالتي)والأغلال:تعالىقوله:)الثامنة:القرطبيئيقول

يومٍالاشتغالتركالأثقالومنَ،الأثقاللتلكاستعارة،الأغلالأمّا

قصبايحملرجلًاالسبتيومرأىالسلامعليهموسىأنيُروىفإنه،السبت

الدِيةُفيهميكنولم،المفسرينجمهورقولهذا،عنقهفضرب

ذلكفشئه،ذلكغيرإلى،لتوبتهمعلامةًأنفسهمبقتلوامِروا،والقِصاص

الشاعر:قالكما،بالأغلال

السَّلاسِلُبالرقالتأحَاطتْولكنْمَالكٍأمًيَاالدًارِكَعهدِفَليسَ

العواذِلُفاسترَاحَشيئاًالعدلِسِوىبِقائلليسَكالكهلِالفتىوعادَ

.01رقمآيةالبقرةسورة(1)

.791صا-جىالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(

(r)157رقمآيةالأعرافسورة.
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بالسلاسلالمحظوراتإلىالتخطَيعنوموانعهالِإسلامحدودفشبًه

()1(.بالرقابالمحيطات

العقلي:المجاز:ثالئاً

القرطبيّذكرهما:ذلكأمثلةومن،لهماوصعغيرإلىالفعلإسنادوهو

ومنْوالأرضُال!بغال!مواتُلهُ!تسبَح:تعالىقولةتفسيرعند

فِيهنلحَة)2(.

فعلإليهااسندِلمًايعقلمنضميروالأرضالسمواتعلى)أعاد

.(()3التسبيحوهو،العاقل

ويَامَاءَكِابلعيأرضُيا)وقيلَ:كذلكتعالىاللهل!!لتفسيرهوعند

)4(.!مَاقلعِىِسماء

به،تميَّزمافيهاجعلوقيل،مَواتلأنهامجاز)هذا:القرطبيّقال

هذهمثلفيهوجدماوالعجمالعربكلامفتشلو:قالمجازإنهقالوالذي

فيها()5(.المعانيواشتمالرَصفهاوبلاغةنظمهاخسنعلىالآية

إلىِيشيرأندونالمرسلالمجازذكرإلىالقرطبيّتعرضولقدهذا

يأكلونإنَّماطلمأاليتامىأموالَيأكلونَالذّينَإن!اله:تعالىقولهفافي،ذلك

5.03ص7-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.44رقمآيةالإصاءسورة)2(

.yllص51-برالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)3(

.44رقمآيةهوسورة)4(

.04ص9-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)5(
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نَاراً!)1(بُطونهمْفي

عليهموالتشنيعنقصهملتبيينبالذكرالبطون)خمقَ:القرطبيّقال

)إنِّي:كقولهإليهيؤولبماناراًالمأكولوسمَى،الأخلاقمكارمبضذَ

يوجبالحراملأنحراماً،أي:ناراًوقيلعِنباً،أيخَمراً!أعصِرُأراني

()2(.باسمهتعالىاللهفسفَاهالنّار

التقديرعلىوهذا،سيكونمااعتبارعلىهناالمرسلالمجازونوع

المسببية.علاقتهمرسلفمجازالثانيالتقديرعلىأمّا،الأول

!وَاسألهمْ:تعالىقولهتفسيرعثدأيضاً،المرسلالمجازأمثلةومن

)3(.البحرِبخ!حَاضرةَكانتْالتيالقريةِعنِ

القريةأهلعن!أيالقريةعنتعانىِ)واسألهم)قوله:القرطبيّقال

()،(.اجتماعهمسببأولهممستقراَكانتلمابهاعنهمفعبًر

نوعه،إلىيتعرضولم،المرسلالمجازالقرطبيُيذكرلمكذلكوهنا

أهلها.وهمفيهاالحاذَوأرادالقريةوذَكَر،المحليةعلاقتهمرسلوهومجاز

العكس:أوبالمستقبلالماضيعنالتعبيررابعاً:

نإقَبلُمنْاللّهِأنبياءَتقتلونَفَلِمَ)قُلْ:تعالىقولهتفسيرعند:ومثاله

مؤمنينَد)5(.كنتمْ

.01رتمآيةالنماءسورة)1(

.53ص5ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)2(

(r)111رقمآيةالأعرافسورة.

(t)4.03ص7جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ

.19رقمآيةالبقرةسورة)5(
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لمًا،المُضيِّبمعنىوهوالاستقبالبلفظتقتلون)وجاء:القرطبيّقال

بمعنىبالماضييأتيأنئشكللموإذاقبل""منبقولهالِإشكالارتفع

الماضي.بمعنىوالمستقبلالمستقبل

الحُطيئة:قال

رلَّهيَلقىيومَالخطيئةُشَهِدَ

بالعُذرِأحقُّالوليدَأنَّ

يشهد%)1(.شهدإ!عنى

خامساً:الِإيجاز:

الوفاءمعالقليلاللفظتحتالكثيرةالمعانيجمعهووالِإيجاز

تعالى:اللهقولتفسيرعند:ومثالهوالتوضيحالبيانمنالمطلوببالغرض

.بِالعُقودِ!)2(أوفُواآمنُواالّذينَأتهَايَا!الو

ققَةعلىمعانيهاوكثرةفصاحتهاتلوحمماالآية)وهذه:القرطبيُيقول

:أحكامخمسهَتضقَنتفإنًهابالكلامبصيرةذيلكلألفاظها

.بالعقودبالوفاءالأمر:الأول

.الأنعامبهيمةتحليل:الثاني

ذلك.بعديليمااستثناء:الثالث

يُصاد.فيماالِإحرامحالاستثناء:الرابع

()3(.بِمُحرمليسلمنالضَيدإباحة:الخامس

.92ص2-جالقرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ)1(

.ارقمآيةالمائدةسورة)2(

(r)4.03ص7ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيئ
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قدفوجدناه،العربيةالفغةميدانفيالقرطبيئمعجولةًأمضيناوهكذا

اعتمدحيث-عطيَّة-+كابنالأندلسيينالمفسرينمنَسبقهمنْمنهجسلك

ودلالاتها،الكريمةالقرآنيةالألفاظمعانيبيانفىِوالنَحواللغةعلى

منها.المرادوتوضيح

ويردأحياناًيرجِّحوكان،وخلافاتهمالنحويينمذاهباستعرضثم

سماعاًاعتمدهماأو،النُّحاةجمهورعليهالَفقماعلىاعتماداًأحياناًاخرى

وأشعارهم.العربكلاممن

بيانفيفاستخدمهالعربيالشمعرإلىالقرطبيّتعرضوقدهذا

التيالبلاغيةللأسرارتعرضكما،والبلاغية،والنحوية،اللغويةالمعاني

-.ذلكإلىالِإشاشةسبقتكما-بقدرولكنالكريمةالآياتبعضتتضفَنها

جاءالمجالهذافيالقرطبيتفسيرإنً،القولنستطيعفإنناوبالجملة

.غرضبكلوافياً

Irahttp://www.al-maktabeh.com



.حيَّانأبيتفسيرفياللغة

يلحظ-المحيطالبحر-المسمّىحيانأبيتفسيرفيالباحثإنَ

يكادإنهحتى،والصرفوالنحوباللغةوالعنايةالاهتمامطابعوهلةلأول

الاَياتألفاظمنلفظاًيغادرقفَماالكتابهذاأنمقتضاهابنتيجةيخرج

الِإعرابيهَ.وأوجهه،الضَرفيةوعِلَله،اللغويةمعانيهويبينإلاالكريمة

التىٍالواسعةوالنحويةاللغويةحئانأبيثقافةفإنذلكفيعجبولا

تميَزالذيالطابعهذاتفسيرهعلىأضفتالتيهيالعلماء)1(،بهالهشهد

الأندلسيين.المفسرينمنغيرهعنبه

حئانأبيتآليفآخرمنهو-المحيطالبحر-أنإلىبالإِضافةهذا

استعدادهوذروةالعقلىِنُضجهأوجَبلغأنبعدتأليفهعلىعَكَفَالذي

قبًةفيللتفسيرمدرساًوعُيًنَمصر،فيالحالُبهاستقرأنعقب،الفكري

ذلك)2(.إلىالِإشارةسبقتاكماالمنصور،الملكالسلطان

يختجزال)وما:فقالتفسيرهمقدمةفيهذاإلىحيَّانأبوأشارولقد

فيهِيتغضدالذيالأمدبلغتإذاأني،فكريفيويعتلجذكريفي

الشَباب،عُرىيحلّالذيالعقدوهو،النَديمبرؤيتيويتنغص،الأديم

الرحمن،بجنابألوذ،الشوابوإيّافايّاهالسِّتينالرجلُبلغإذافيهالمقول

ذلكبلوغٍقبلذلكاللهليفأتاح،القرآنتفشرفيالنظرعلىوأقتَمِر

لعلممدرسابانتصانجيوذلك،القصدذلكمنأرومكنتماوبلغني،العقد

جُزْنِوبلً،مَرقَدهاللهقذَسالمنصورالملكالسلطانقبةفيالتفسير

الذيالناصر،الملكالقاهرالسلطانولدهدولةفيوذلك،معهدهالرحمة

الرسالة.هذهمنا40صانظر()1

الرسالة.هذهمنا.هصانظر)2(
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بهواستنقذ،ظفَهوَارِفَالعالمعليوأسبغ،أهلهإلىالحقبهاللّهُرذَ

فيذلكوكان،نصابهوشريفمَحَلَهمَنِيفِفيوأقرًه،غصابهمنالمُلك

،عمريمنوخمسينسبعسنةاوائلوهي،وسبعمائةعشرسنةأواخر

()1(.الضَفوواللّبابوانتخابالكتابهذاتصنيفعلىفعكفت

بعلومالمعرفةلهْمنَلابدالتفسير،بعلمالمشتغلأنحيانابويرىثم

والأسماءالحروفمعانيتحصيليتمبهالأنعنها،غنىًلاإذ،العربية

بمعرفتهإلاوألفاظهتعالىاللهكلاممنالمقصوديفهملاالتي،والأفعال

تفسرِفي)النظر:فقالتفسيرهمقدمةفيبهذاصزَحوقد،عليهوالاطلاع

وحرفاً،وفعلاًاسماًاللغةعِلمُ:الأولالوجه:وجوهمنتعالىاللهكتاب

وأما،كتبهممنذلكفيؤخذالنُحاةمعانيهاعلىتكلملقفَتهاالحروف

اللغة.كتبمنذلكفيؤخذوالأفعالالأسماء

إفرادها،جهـةمنالعربيةلِلكلمِالتيالأحكاممعرفة:الثانيالوجه

النًحع)2(.عِلممنذلكويؤخذتركيبها،جهةومن

-عنايةًالتفسيروالنَحو-فىِاللغةيوليحيًانأبانجدفإنناتقدمومما

هذهعلىأقدمهوإذاالمف!رفيتتوفرأنينبغيكأداةٍ،بالغةًواهميةً،فائقةً

منالمفسرونفيهوقعمفَاكثيراًيعزونلاحظهفإنناولذلك.الصعبةالمهمة

)3(.العرببأساليبوجهلهموالنَّحو،اللغةفيتعمقهملعدمالأخطاء

أهميتهاومدى،العربيةاللغةحِيالَحيَّانأبيرأيمعرفةوبعدهذا

البحرإلىبالتاليننتقلفإننا،تفسيرهفيالمفسًريعتمدهالازمةٍكأداةٍوأثرها

.3صا%-المحيطالبحر-حثانأبو(1)

.6صالجزءنفسالسابقالمصدرنفس)2(

(r!331.ص2بانظرالسابقالمصدرنفس
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والتزامه،تفسيرهمقدمةفيقالهلِماحيًانأبيترجمةمدىلنرىالمحيط

واللهفنقول،ميرهتؤعليهقامكأساس،لنفسهاختطهالذيالمنهجبهذا

:المستعان

منَالمرادبيانفيوالنَّحويةاللغويةثقافتهمنحيانأبواستفادلقد

الكريمة.آياتهتضمنتهاالتيمعانيهاتحملهماوتوجيهالألفاظ

اشتقاقهاجهةمنالمفرداتيتناول،حيانأبانجداللغةمجالففي

فيها.الواردةاللغاتوذكرمعانيهاوبيان

نكتفيكثيرة-حيانأبيتفسيرفي-فأمثلتهالألفاظاشتقاقأماا-

المقصود.بهمانوضحفقطبمثالين

:الأولالمثال

سورةبدايةفيالبسملةفي"اللّه"الجلالةلفظحيانأبويتناول

ذلك:فيالعلماءآراءيذكرثماشتقاقهأصلفيبين،الفاتحة

فرتجل،ب!حقالمعبودعلىإلَأئطلقلاعلئم)"الفه":أبوحيانيقول

"وهاء""وياء"،"،"لام:ومادته،مُشتقِوقيل،الأكثرينعندمشتقغير

الهمزةبكسر""إلَاهةالشَمسسمَيتولذلكقيل،ارتفع"يليهol":من

ذإووزنه،احمَجب:لَوهاًيَلوةلاهَ!توهاء"وواو،،"لام:وقيل،وفتحها

فزعَأيألِهَمن"ولام"همزةدتهومازائدةالألفُ:وقيل:فعلأوفعلذاك

أوالَهالنضر:قاله،عبد:وألَهعمر:أبوقالهتحثر،:أوالَه:إسحاقابنقال

قيلكمااعتباطاً،الهمزةفحذفتالأقاويلهذهوعلى،المبمقاله،سكن

القولينوكلا،الِإدغاممعولزم،للنقلحُذفتأو،اناسأصلهناسفي

شاذ(.
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كانوإنما،فقطالناقلموقفموقفهيكنلمحيَّانأباأنهناونلاحظ

ولذلك،الصَّرفيةوعلِلهاالألفاظبمشتقاتالبصيرالعالِمالناقدموقفموقفه

يستعرضحيانأبانجدذلكبعدثمبالثذوذ،الأخيرينالقولينيصفنراه

وغرابتها،وخطأهاضعفهامبيناًويتعقبهااللفظهذااشتقاقفيالعلماءآراء

)وقيل:فيقولاللفظهذااشتقاقفيوالقَنَادالخليلقوليضعففنراه

الواومنَفيهالهمزةوابدلت،طربأيوَلهِمنوهاء"وواو،،"لام:مادته

فيوقولهم،البدلللزومضعيفوهواغنَاد،واالخليلقاله،أشاحونحو

و،المكتوببهيرادكالكتاب،مفعولبمعنىفِعالًاوتكون،آلهةالجمع

علىينطلق"الِإله"إذ،للغلبة:قالوا"ألالاه"أصلهقلناإذااللهفيل""أ

فصار،بحقالمعبودعلىإلاينطلقةلاوالله،وباطلبحقالمعبود

ثم،إلهكلعلىيطلقلمالِإدغامأوالنقلأوالحذفبعدلأنه،كالنَّجم

،عالهمزتهفحذفتفِعالأصلهأنعلىووزنه،بحقالمعبودعلىغلب

"لاه:قولهمفيحذفهاوشذَلازمةزائدةفيهفأل،السابقةبالأقاويلقلناوإذا

بعضهموزعم"اطهاعندمنأقبل"سيلأقبلفيالألفحذفشذوذ،"أبوك

وهو،الاستعماللكثرةالهمزةووصلتالكلمةنفسمناللّهفي"أل"أن

يكونذاكإذوزنهلأنخطآ،وهو،والسُهيليالعربيبنبكرأبياختيار

الكلمةعلىداخلحرفأنهعلىفدللهموجبلاتنوينهوامتناعفعالًا،

النحوا.علمفيذكرتبأحكامالاسمهذاوينفرد،التنوينلأجلهاسقط

اشتقاقفياللغةعلماءآراءاستعرضأنبعدحيانأبانلاحظثم

فيغريبةًأقوالًايبيننراهوخطئها،وشاذّهاضعيفهاببيانوتعقبهااللفظ

كلهالبيانذلكمنحيانأبيوهدف،ويردّهافيستبعدهاالَّلفظهذااشتقاق

ذإوجلعرتنزيههمع-الله-الجا،لةلفظاشتقاقحقيقةعلىالوقوفهو

أحد.عبوديتهفييشاركهلابذلكالمتفرد،بحقالمعبودهو
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بالسريانية"لاهاً"أصلهإن:قيلماغريب)ومن:حيًانأبويقول

:قالفَعُرث

الكُبارُلافهُيَسمعُرِياحٍأبيمنْكَحَلفةٍ

"لاهاً"يقولونوالنَصارىاليهودفإن:أعجميوهوالبلخيزيدأبوقال

"اللّه(1.فقالواوغيرهااللفظةهذهالعربوأخذت

اسملأن،ذاتاسموليسصفةاسمإنه:""اللهفىِقيلماغريبومن

ذاتهتعرفولابديهةًولاحسّاًيدركُلاتعالىوالله،المسفىبهيعرفالذات

وكان،ذلكفيفائدةلاللذاتاسماًفجعله،بصفاتهيعرفإنما،باسمه

الألفوحُذفت،تعالىاللهحقفيممتنعةوهي،الِإشارةمقامقائماًالعلم

وقيليلهو""لهامنالفاعلاسم"ائلاه"،ئشكللئلا""اللهمنالأخيرة

()1(.الخطفيفاستعملتلغةوهيتخفيفاً،طرحَت

الثاني:المثال

وَيقيمونبالغيبيُؤمنونَ)اثَذينَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

الصًلاةَ!و)2(.

الضَليمنلاشتقاقهالواو،وأصله،فَعلة:)والصَّلاة:حئانأبويقول

كلفيعِرقانمنهويمتد،الذَنَبعَجبعندمنيفترقبالظهرمتصلوهو

،وتحرك،صَلَاهانحنىالمصليركعفإذا،الضَلوان:لهمايقالعرقوِرك

معيأتيلأنهالخيلسبقفيالمصليأخذ!منهمصلياً،بذلكفَ!فَيَ

السابق.صلوي

.ها-41صأ%-المحيطالبحر-حئانابو(1)

.3رقمآيةالبقرةسورة)2(

043

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الِإيمان،ثانيةَجاءتلأنهاإما،منهالضَلاةفاشتقَت:عطئةابنقال

()1(.صَلَواهينثنيوالساجدالراكعلأنوإما،الخيلمنَبالمصليفثئهت

فيأفاضقدحثِانأبانجدالقرآنيةالألفاظمعانيبيانمجالوفي2-

أو-ههايختارثم،للفظالعديدةالمعانييذكرفنراه،وتوشَعذلك

عنالبحثعناءمنالقارىءوأراحالقولَفصلَقدبهذاويكونوأظهرَها،

الراجح.المعنىاختيار

اوفِبعهدِي!وأوفوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعنديقول

بِعهدِكمْ!)2(.

:أقوالالعهدينهذينتفسيروفي

برسله،والتصديقبهالِإيمانمنعليهمأخذهالذيالميثاق:أحدها

الجنة.منَبهوعدهمماوعهدهم

.عباسابنقالهبهوعدهمماوعهدهم،بهأمرهمما:الثانىِ

ماوعهدهم،جمراللهرسولصفةمنالتوراةفيلهمذكرما:الثالث

.عباسابنعنصالحأبورواه،الجنًةمنَبهوعدهم

عليها.والمجازاةقبولهاوعهدهم،الفراثضأداء:الرابع

الصغائر.غفرانوعهدهمالكبائر،ترك:الخامس

آخرتهم.إصلاحوعهدهم،الدينإصلاح:السادس

ذلك.علىالمعونهَوعهدهم،النفوسمجاهدة:السابع

الظواهر.إصلاحوعهدهمالسرائر،إصلاح:الثامن

الحسن.قالهبفوةآتيناكمماخذوا:التاسع

38.صابر-المحيطالبحر-حئانأبو(1)

.04رقمآيةالبقرةسورة)2(
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يكتمونه.ولااللنّاسليبيننهالكتاباوتواالذينميثاقالمهاأخذوإذ:العاشر

منازلإلىإيصالهموعهدهمالعباداتفيالِإخلاصعشر:الحادي

.الرعايات

علىالثوابحسنمنعليهوعهدهم،وطاعتهبهالِإيمانعشر:الثاني

.الحسنات

السرائر.فيوعهدهمالظواهر،آدابحفظعشر:الثالث

بنيمنباعثإني،إسرائيللبنيموسىلسانعلىاللهعهدعشرةالرابع

لهغفرتبهيأتيالذيبالنُوروصدًقاتبعهفمننبياً،إسرائيل

الكلبي.قاله،اثنينأجرينلهوجعلتالجنةوأدخلته

الربوبية.شرطوعهدهم،العبوديةشرطعشر:الخامس

حُرمتىِ،بحفظخدمتيبساطعلىمحنتيدارفيأوفواعشر:لسادس

بقربيكرامتيبساطعلىنعمتيدارفيبعهدكماوف

.الثوريقاله،ورؤشي

الجنة.ادخلكمالزحفمنَتَفرُّوالاعشر:السابع

الذي!حيهمحمدذكرذلكفيفيدخلووصاياهونواهيهأوامرهعشر:الثامن

.التوراةفي

بعهدكماوفوباطناً،ظاهرأحدوديحفظفيبعهديأوفواعشر:التاسمع

.غيريمشاهدةعنأسراركمبحفظ

المُهمًات.كفايةفيبعهدكماوفِالتوكلفيبعهديأوفوا:العشرون

اوفالميثاقأخذيومقبلتمالذيبعهديأوِفواوالعشرو-؟الحادي

التلاق.يوملكمضمنتُالذيبعهدكم

قاله،المعرفةإيصالوعهدناالمعرفةحفظعهده:والعشرونالثاني

.الاقُشيري
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عنكمأرضَبعهدكماوف،بيمنياكتفوابعهديأوفوا:والعشرونالثالث

بكم.

العهدين.-معانيهذه

والأظهرالأرجحيختارالعهدينمعانيذكرأنبعدحيًانأبانلاحظثم

للهالتزموهبماالِإيفاءطلب:المعنىأن:أعلمواللهيظهروالذي:فيقول

لماإبرازأو،المقابلةسبيلعلىعهداًبهوعدهمماإنجازوترتيب،تعالى

الِإيفاءعلىالدواعيفتتوفر،بهالملتزمالمشروطصورةفيتعالىبهتففل

اتَخذَمن)إلَأاللّهِ!و)1(منَبعهدِهِأوفى!ومنْ:تعالىقالكمااللهبعهد

عَهداً!)2(.الرحمنِعندَ

وبيانها:الألفاظمعانيذكرأمثلةومن

وَسَطاً!)3(.أمةًجَعلناكُمْ)وكذَلكَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

بينلمااسم)"الوَسَط":فيقول"وسَطَاً"كلمةمعنىحثانأبويوضح

يتسارعالأطرافلانالشيء،منالخيارعلىفاطلقبهوصف،الطرفين

بلفظوالمؤنثوالمذكروالجمعللواحدكاناسماًولكونه،الخللإليها

الحوادثبهافاكتنفت،المحميالوسطهيكانت:حبيبوقالواحد،

وماءً،كلأًوأكثرهموضعفيهخير:الواديووسططَرَفاً.أصبحتحتى

منأي:قومهووسط،قومهواسطةُوأنه،قومهأوسطمنفلان:ويقال

زهير:قال،فيهمالحَسَبوأهلخيارهم

.111رقمآيةالتوبةسورة1()

.174صاب-المحيطالبحر-حيانأبو870،رقمآيةمريمسورة)2(

.431رقمآيةالبقرةسورة)3(
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بخكمهمْالأنامُيَرضىوسَطوهُمْ

بمعظمِاللًياليإحدىإذاَنزلتْ

:وقال،ووساطةسطةوسطوقد

أوسَطا-جميعاًالنَّاسِمنَ-وكنَّ

فيمذكورةأحكاموله،المكانطرفُفله،السينبسكونوسْطوأما

النَحو)1((.

فيالواردةالعربلغاتيذكرحئانأبوكانفقدباففغاتيتعلقوما3-

إحاطتهعلىواضحةدلالةذلكوفيوشاذّها،مشهورهابيانمعاللفظ

بها.وإلمامهالعرببلغات

)صِراطَ:تعالىقولهمنالصّراطكلمةفيذكرهماذلكأمثلةومن

!)2(.عَليهمْأنعمتَائَذينَ

وأصله:)الصًراط:فقالقريشلغةوهيبالضَادوردتأنهافبئن

علىوبالسينلَقَماً،الطريقسميومنه""الئَقَموهو"السّرطَ"منَبالسين

لغةوهي،الفصحىهيصاداًسينهوإبدالوروش!،قنبُلقرأ،الأصل

الِإمام.فيكتبتوبهاالجمهورقرأوبها،قريش

رواهالغة"وزاياً":فقالقيسلغةوهىِبالزايوردتأنهابينثم

وبخلافحمزةقرأوبه،قيسلغة"زايا"وإشمامهاعمروأبيعنالأصمعي

والصًادالسِّينعمروأبيعنورُويَ:عليأبووقال،رواتهعنوتفصيل

وروى،سفيانأبيعنالعريانعنهورواهوالصًاد،ال!ينبينوالمضارعة

.81fصا!-المحيطالبحر-حيًانابو(1)

.7رقمآيةالفاتحةسورة)2(
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(.خالصةبزايقرأهاأنهعمروأبيعنالأصمعي

علماءمقالةَبين-تلزاي-قيساخةذكرأنبعدحئِانأبانلاحظثم

الأصمه-بحَكَاهما:اللغويينبعض)قال:فقالعليهاوحُكمهمفيهااللغة

فتوهمهابالمضارعةيقرؤهاعمروأباسمعإنما،منهخطأالقراءةهذهفي

أبوالكلامهذاوحكى،هذاعلىفيؤمننحوياًالأصمعييكنولم"زاياً"،

إماموهوتفسيرهفيالطوسيجعفرأبووقال،مجاهدبنبكرأبيعنعلي

وعامةالجيدةاللغةوهيقريشلغة"بالصاد"الصِّراط:الِإماميةأئمةمن

أبووقال.القينولَني،وكعب،لعذرةلغة:والزايسيناًيجعلونهاالعرب

والصّادالزايبينقرأمنقراءةأنإلىتشيرالقراءةوهذه:مجاهدبنبكر

ينبنيبحرفوليس،اللسانعلىصعبوذلك،حرفينبينحرفتكلف

فصحاءكلاممنأنهأدفعولست،المُعجمحروفهومنولا،الكلامعليه

وأوسمع()1(.أفصحالصًادأنإلاالعرب

تعالى:اللهلقولتفسيرهغند:المجالهذافيحيَّانأبوذكرهومما

.!)2(وامحيتُاحيأناقالَوئميتُئحيائَذيربيَإبراهيمُقالَ)إذ

وأمفتوحةهمزةبعدهاكانإذا"أنا"ألِفبإثباتنافع)وقرأ:قال

بحذفالباقوذوقرأ،المكسورةالهمزةمعإثباتهانشيطأبووروىمضمر،

لغةيوقفاًوصلاًالألفوإثبات،الوقففيإثباتهاعلىوأجمعوا،الألف

تميمبنيغيرعندتثبتولا،الوصلفيحذفُهاغيرهمولغة،تميِمبني

قوله:نحوالشِّعر-ضرورةفيإلَاوصلًا

عَارا()3(ذاكَكفىالمشيبِبعدَالقوافيوانتحالُأنافكيفَ

.25صا-جىالمحيطالبحر-حيانأبر)1(

.258رقمآيةالبقرةسورة)2(

.YAAص2%-انمحيطالبحر-حيانأبو)3(
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حيًان:أبيتفسيرالنحو-في4-

فكان،بهاتفسيرهامتلأحتىالنحويةالمسائلفيأبوحيًانأفاضلقد

يتعرضثم،المعانيعلىتوجيههامعالقرآنيللًفظالِإعرابأوجهيذكر

تبرزعلميةمناقشةويناقشها،وغيرهموالكوفيينالبصريينالنحويينلآراء

القواعدعلىتعتمدالتيالِإعرابوجوهاختيارفيوبراعتهدقتهخلالهامن

ورذ،العربأشعارفيوردوماالنُحاةجمهورعندعليهاالمتَفقالصحيحة

القواعدإلىذلكفيمستنداًفيهاالضعفأسبابمبيناًالضعيفةالوجوه

العربي.الشَعرمنَيَحفظوما،النحوية

يَضربَأنْيستحيلااللّهَ)إنَ:تعالىقولهتفسيرعندذلكأمثلةومن

ا!)1(.فَوقَهافَمَابَعوضةًمَامثلًا

:وجوهعلى"بعوضةً"نَصبفي)واختُلف:أبوحيًانليق!

"مثلا(1و،مثلمنبدلَاَ"ما"جعلناإذا"لما"صفةًتكونأنأحدها:

الجنسباسموصفتقدذاكإذ"ما"ب"يضرب"وتكونمفعول

الفراء.قولوهو"ما"لِإبهامالمتنكر

."ب"يضربمفعول"مثلًا"و،ْبيانعطف""بعوضهَتكونأن:الثاني

"مثل".منْبدلًاتكونأن:الثالث

مقدمةالنكرةمنَحال"مثلًا"وانتصب،ليضربمفعولاًيكونأن:الرابع

عليها.

نأعلى""المثلهووالأولثانياً،ليضربمفعولاًتكونأن:الخامس

اثنين.إلىيتعدى"يضرب"

.26رقمآيةالبقرةسورة()9
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الثاني.المفعول"مثلًا"و،ليضربأولمفعولاًتكونأن:السادس

يضربِأنوالمعنىالجاز،إسقاطتقديرعلىمنصوباًتكونأن:السابع

فجملَا"ناقةًما"عشرونلهوحكوافوقها،فمابعوضةٍبينمامثلًا

ونسبه،للكوفيينالمهدويُّونَسبهالكوفيينلبعفرعطيةابنُونَسبَه

هذاعلىبيضربمفعولاً"مثلا"ويكونوالفرًاء،للِكسائيغيرهما

أبوالوجههذاعلى""بعوضةنصبأعنيالن!حم!بَهذاوأنكرالوجه

.العّباس(

آراءونقل""بعوضةكلمةفيالِإعرابأوجهحيًانأبوعرضَأنوبعد

يتعقبهثم،المسألةهذهفيرأيهمويفنَدللكوفيينيتصذىنراه،النحويين

ويقفالكوفيينيخالفحيانأباأنهناألاحظهوالذيء،والتخطيبالرد

نأ،المذهبهذانقلوتحرير:فيقول،عنهمويدافعالبصريينبجانب

"الذي"لفظ""ألوتحولالأصلفيجزاءًتكون"ما"أنيزعمونالكوفيين

فقطبالفاءعليهويعطف،نكرةغيرأمنكرةأكانسواء،بعدهامافينتصب

النصبويجعلون"لا"ولا"أو"ولا""ثمولا"الواو"مكانهايصلحولا،وتلزم

هذاقام""بينحذفتفلما""بينوهومضافحذفعلىالاسمذلكفي

فيبهاالتصريححجاءوقد""إلىبِ"الفاء"ويقدرون،الِإعرابفيمقامه

"،فالثعلبيةَزَلَالةَمافطِرناالعرب"نحن:الكسائيحكع،المواضعبعض

أحسن"هي:العربعنوالفرًاءالكسائيوحكى"بمطرنا"منصوبةو"ما"

حسنة"هي:وتقولالتفسير،علىالمسألةهذهفي"ما"وانتصابقرناً"ما

سليم:بنيمنأعرابيأنشدنا:الفرًاءقالقدمها"،إلىقرنهاما

قدمإلىقَرناًمَاالنَّاسأحسنَيا

تَصلُواصلٍفحِبحِبَالًوَلاَ

ماللهالحمد:فقالالهلالًإلىنظرأعرابياًسمعت:الكسائيوقال
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فعشرين"خماما"الشَنقالعربعنالفراءوحكى،سِراركإلىإهلالُك

تسقط.لاالمعنىهذافيوماكذاإلىكذابينماتقدمفيماوالمعنى

:يقولأن)فخطأ:فيقولويخطئهالكوفيينرأيحيَّانأبويرذُوهنا

يعرفهلاالكوفيونإليهذهبالذيوهذافالثَّعلبية"زبالةَما"مطرنا

هذانم.غيرفيمذكورالبصريينقواعدإلىورذُه،البصريون

عنودافعرأيهموردَّللكوفيينحئانأبوتصدىأنوبعدهذا

"بعوضة"لكلمةالِإعرابيةالوجوهأرجحويختاربرأيهيستقل،البصرِيين

هذهمننختارهوالذي):فيقول،النُحاةجمهورعليهاتفقماإلىاستناداَ

هولواحدوذلكالصحيحهواثنينإلىيتعدى"ضرب"أن،الأعاريب

لاالموضعهذامثلفيزيادتهالأنمَثَل!)1()ضُربَتعالىلقوله"مثلًا"

يكونلاأنفيهالجمهورمذهبالبيانعطفلأَنبدل"وبعوضةً"تنقَاس

الأجناسبأسماءالصفةلأن،الفارسيذلكإلىذهبإنما،النَكراتفي

تنقاس()2(.لا

التيِالمختلفةالمعانيتوجيهفيالنحومنَحيًانأبواستفادهومما

هُوداَكُونُوا)وَقَالُوا:تعالىقولهتفسيرِعندفمثالهالكريمةالآياتتتضمنها

حَنيفاَ!)3(.إبراهيمَمِفَةَبَلْقُلْتَهتدُوانَصارَىأو

إبراهيم،منالحالعلىمنصوبأنهذكروا)"حنيفاً":حيًانأبويقول

وغيرهم.والزمخشرفيعطئةوابنالمهدوممثقاله،حنيفيتهحالفيأي

73.رقمآيةالحجسورة)1(

.122صا%-المحيطالبحر-حئانابو)2(

(r)رقمآيةالبقرةسورةIra.
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منصوبوأنه"،قائمةهذهوبخهأرأيتكقولك:الزمخشريْقال

إليه،المضافمنَتعفَقالحاللأن:وقالعطيَّةابنحكاه،فعلبإضمار

السجاوندي،حكاهالقطععلىمنصوبوأنه،حنيفاً""نتبع:وتقديرالفعل

تقدموقد،كوفيهومذهبإنماالقطععلىالنَصبلأنكوفيتخريجوهو

إبراهيمملَّة"بلالتقديرفكان،والكسائيالفراءواختلاف،فيهالكلاملنا

منَالحالأما،القطععلىفنصبهإياهاتباعةيكنلمنكرهفلما"،الحنيف

الِإضافة،قبلإليهالهضاففيعاملغيمالمضافكانإذاإليهالمضاف

وأما،ذلكغيرأوأوكالجزءإليهاضيفعماجزءاًكانسواءنجيزهلافنحن

فهوالفعلإضماروأما،البصريونالأصلهذاردفقدالقطععلىالنَصب

"حنيفاً"وذكِّر.المضافمنَالحالعلىمنصوباًيكوِنأنويمكن،قريب

الدِّين،هيالمفَةلأن،المعنىعلىحُمللأنهملَةلتأنيث،يؤنثولم

بناللههبةخرجههذاوعلىحنيفاً"إبراهيمدينَنتبع"بل:قيلفكأنه

منْحالحنيفاًإنقيل:قالأمالِيهِمنالثالثالمجل!سفيالشًجري

.(إبراهيم

وآراء"حنيفاً"إعرابأوجهبينقدحيًانأبالاحظناأيضاًتقدمومما

المعاني،علىالِإعرابيةالوجوههذهتوجيهفيأخذثم،ذلكفيالعلماء

،البصريونبهردبماموقفهمعزَزاًرأيهمورذَالكوفيينإلىبالتاليتصذَىثم

نهايةوفي،للكوفيينمخالفاًالبصريينبجانبوقوفهأيضاًنلحظوهنا

ذلكمنوهدفه،والوجيهالراجحالرأييختاركعادتهحيًانأبانجدالمطاف

القرآنيالنظممعينسجمالذيالصحيحالمعنىعلىالوقوفكمفسر

العربية.قواعدمعويلتئمالكريم

حالًا-"حنيفاً"-يجعلهأنعنديذلكمن)وأوجهُ:حيَّانأبويقوِل

أنهاترىألَا،الذَينمعنىفيالمفَةلأنبالتذكير،خالفهاوإنالمِلَةمنَ
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جُعلتفإذا!)1(إبراهيمَمِلَّةَقيماً)ديناًوجلعزقولهفيالدِّينمنَابدلت

نتبع"بل:وتقديرهللمفَةالناصبهولهفالنصب،المفَةحالأمنَ"حنيفاً"

فيالعامللأنإليهالمضافمنالحالضعفوإنماحنيفاً"،إبراهيممفَة

()2(.الحالذيفيالعاملهويكونأنينبغيالحال

علىوتوجيههاالقراءاتمجالفيالنحو،منَحيًانأبواستفادهومما

واحد.مثالبذكرنكتفيولذلكالقراءاتفصلفيذلكمرَّوقد،المعاني

حُسناً!)3(.للنَّاسِ!الووقولُوا:وتعالىتباركاللهقولتفسيرعند

بفتح"حَسَناً"ويعقوِبوالكِسائيحمزةقرأ)"حُسناً":حئانأبويقول

وقرأبضمهما،"حُسُناَ"عمربنوعيسىرباحبنعطاءوقرأ،والسينالحاء

الجَحدرئِوقرأ"فعلى"وزنعلى"خسنى"مصرفبنوطلحةابي

"إحساناً".

الأصلفيكانوأنهمصدر،أنهفظاهره"خسْناً"الجمهور:قراءةأما

الوصفعلىوإما-،وأحسنأيمضافحذفعلىإِماحَسَناَ""قولاً

بلمصدر،أصلهأنلاصفةًيكون:أيضاًوقيل،خسنِهلِإفراطبالمصدر

"،والحَزَنْ"كالحُزنِلغتين"والحَسَن"الحُسنفيكونوالمرِّكالحلويكون

المعنى:لأنالمعنىمنَالمصدرعَلىانتصبوقيلوالعَرَبْ"،"والغرلث

لمصدرصفةفهوبفتحتيزا،"حَسَناً"قرأمنوأماحسنا"،قولكم"وليحسن

إتباعٌالسينفضمةبضمتيم!قرأمنوأما،حَسَناً""قولاًوقولواأىِ،محذوف

الحاء.لضمة

.161رتمآيةالأنعامسورة(1)

.604صا-بالمحيطالبحر-ابوحئان)2(

83.رقمآيةالبقرةسورة)3(
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وفعلىِأفعللأن،سيبويهرذَه:عطئةابنفقال""حسنىقرأمنوأما

مصدراَويبقىالتفضيلمعنىعنهائزالأنإلًا،معرفةإلًايجيئانلا

كلامه.انتهىبها،القراءةوجهوهوجائزفذلك"،"كالعُقبَى

منمعروفهولمااستناداًعطثةابنقوليرذحيَّانأبانلاحظوهنا

:الاستعمالوشيوعالعربيةقواعد

لاوفعلىأفعللأنارتباك-عطيهَابن-كلامهوفي:حيًانأبوقال

:استعمالاتفلهأفعلأماذكرماعلىوليسمعرفةإلًايجيء

لافهذا،الكرةإلىمضافاًأو،مقدرةأوظاهرةبمعنىيكونأن:أحدها

.نكرةيبقىبلبحاليتعرًفُ

بهما.معرفةيكونذاكفإذوالّلامبالألفيكونأن:الثاني

وذلك،خلافالِإضافةبتلكالتعريفوفي،معرفةإلىيضافأن:الثالث

".القوم"أفضلُنحو

استعمالان:فلهافُعلىوأفا

بهما.معرفةويكونبالألفاوالّلام:أحدهما

النِّساء.فضلىنحومعرفةإلىبالِإضافة:والثاني

عطيَّةابنفقول""أفعلفيالذيالخلافالِإضافةبهذهالتعريفوفي

يُزالَأنإلا:وقوله،بصحيحليسمعرفةًإلايجيءلا"وفعلى"أفعَللأن

إذاأفعُلمؤنثهوالذي""فُعلىفيكونمصدراًويبقىالتفضيلمعنىعنها

مجيءُينقاسلابل،كذلكوليسمصدراًيبمَىالتفضيلمعنىِمنهأزَلت

"فَعلى"فييعتقدأنيجوزفلا،يسيرةألفاظمنهجاءإنما،مصدراَ""فعلى
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ترىألا،التفضيلمعنىمنهازالإذامصدَراًتصيرأنها""أفعلمذكرهاالتي

شيءجعل،ينقاسلاذلكأشبهوما"وفُضلىوجُلّىوصُغرى"كبرىأن

إذاأنكرأىِعلىينقاسالذيبل،التفضيلمعنىاسةإزابعدمصدراًمنها

وفاضلة،وجليلة،وصغيرةكبيرةبمعنىصارتالتفضيلمعنىمنهاأزلت

كبير،بمعنى"أكبر"كانالتفضيلمعنىفذكَّرهامنأزلتَإذاأنككما

يكونأنويحتمل.طويلبمعنى"وأطول"،فاضلبمعنى"وأفضل"

منقطعاًاستثناءًويكون""فعلىإلىلا""حُسنىإلىعائدعنهافيالضمير

وطلحةابيبهاقرأالتياللفظةوهي"،"حُسنىعنيُزالَأنإلا:قالكأنه

مصدراًكانتإلَأ،الكلاممعنىيكونأومصدراً،ويبقىالتفضيلمعنى

القراءةوجهوالمصدرأيبها:القراءةوجهوهو:قولهومعنى"،"كالعُقبى

بها(.

القراءةجوازفيعطثةابنقولرذَأنبعدحيًانأبانلاحظوهنا

:فيقولالقراءةهذهيوجِّه""بخسنى

وجهين:علىالقراءةهذه)وتخريج

تقولالعربإن،نقلإلىذلكويحتاجِ"كالبُشرى"المصدر:احدهما

مجيءإذ"بشرى"بشر"زجعى"رَجعتقولكما"خسْنى"حَسَن

ينقاس.لامصدراًذكرناكما""فعلى

كلمةًللناس"وقولواأىِ:محذوفلموصوفصفةيكونأن:الثاني

:وجهانبهاالوصفوفيخسنىمقالةًأو"،حُسنى

ألِفبغيرواستعمالها،للتفضيلأنهاعلىباقيةًتكونأن:أحدهما

الشعر:فيذلكجاءوقدنادر،لمعرفةٍإضافةولاولام
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ومكرُمةٍجُفَىإلىدَعَوتَوإنْ

فَادعِينَاالنَاسسَراةِكِرامَيوماً

شاذَة.قراءةلأنهاهذامنالقراءةتكونأنفيمكن

يأ،حَسَنة""حُسنىمعنىفيكونللتفضيِلليستتكونأن:والثانى

معنىفي"إخوتهأحسنُ"يوس!خرَجواكما،حَسنَةًمقالةللنَاسوقولوا

".إخوته"حَسَنُ

إحساناً،قولاًأيمحذوفلمصدرنعتاًفيكون"إحسانا"قرأمنوأما

خسن،ذاقولاًأي،للصيرورةهمزتهالذي،أحسنمنمصدر"وإحساناً"

غشب"()1(.ذاصارتأيالأرضأعشبتتقولكما

كحرفالحروفمعانيبيانتفسيرهفيحثانأبوإليهتعرضومما

تأتيالجر)باء:فقالالبسملةفيالباءحرفمعنىاستقصىولقدالجر

والنَقل،والظرفثةوالحالوالسَبَبوالقَسَموالاستعانةللِإلصاق:لمعان

والاستعانة:بزيد،مررتُ:ومجازاً،برأسيمسحتُ:حقيقةفالِإلصاق

لقدبالله:والقَسَمهاذوا،الذينمنَفبظلم:والسبب،بال!كينذبحتُ

بزِيد،قصت:والنَّقل،بالبصرةزيد:،والظرفيةزيدبثيابهجاء:والحال،قام

يأقوماَبهمليفليت:والبدلالبحر،بماءشربنا-للتوكيدزائدةوتأتي

ال!ما"تشقَقَت:والمجاورة،بألْفالفرسَاشتريتُ:والمقابلة،بدلهم

الحالعنبعفمهموكنَىبقنطار،تأمَنهإنمن:والاستعلاء،بالغَمَام

وعن،بالسببالاستعانةعنوكنَى،للتعليلكونهفيهاوزاد،بالمصاحبة

اتَلام،)2(..معنىبموافقةمعبمعنىالحال

.286-285صابر-المحيطالبحر-حئانأبو()1

.14صا-بالمحيطالبحر-أبوح!ان)2(
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لقولهتفسيرهعندفيقولالجرّحروفبقيةفيحيًانأبويسيروهكذا

9)1،.العَالمينَرَبَلِقهِ)الحَمدُ:تعالى

وللنَسبوللاستحقاق،وشبههوللتمليك،وشَبهِهلِلمِلك:)ائَلام

عندأوفيبمعنىوللطرفيةوللضَيرورةوللتبيينوللتَعجبوللتًبليغوللتَّعليل

تدومما،لكأدوَملزيد،المال:ذلكمثل،ولا،ستعلاءوللانتهاءبَعد،أو

لِزيدٍ،للجاريةالجِلباب،أنفسكممنلكمجعل،ديناراًلكووهبتُ،لي

هَيتَ،تفوقمنرأيمنعيناولله،لكقنتُ،النّاسبينلِتحكمَ،عمٌ

خَلَون،لخمسكتب،القيامةليومالقسطُوحَزَناً،عدّواًلهمليكون،لك

للأذقَان()2(.يخرون،ميتلبلدسقناه،الشَّمسلدلوك

حروففيالمسلكنفسحيًانأبوسلكفقدالعطفحروفوأما

مم!أوْكَصَيب:تعالىقولهتفسيرعند"أو"العطفحرفمعنىفبينالجّر،

)3،.ال!ماءِمنَ

والتخيير،،والِإبهام،الشَّكُ:معانٍخمسةلها)"أو":حئانأبوقال

بل،وبمعنىالواوبمعنىتكونأنالكوفيونوزاد،والتفصيل،والِإباحة

الأشياء،أوالث!يئينلأحد"أو"يقولالصائغبنالحسنأبوشيخُناوكان

وقعتولذلكتعيينغيرمنالشيئينأحدعلىللدلالة"أو"ال!هيليوقال

ترجيح،غيرمنأمرينبينترددالشًكحيثمنفيهالصثكوكالخبرفي

علىابهمتإذاشكولاللخبرتكونفقد،للشكوضعتأنهالا

أخذيريدإنماالمخئرلأنأصلها،فعلىللتخييرالتيوأما،المخاطب

ولا"أو"لفظمنالِإباحةتؤخذفلمللِإباحةأنًهازعمواالتيوأها،الشيئين

.2رقمآيةالفاتحةسورة)1(

.18صا%-المحيطالبحر-حئانأبو)2(

.91رقمآيةالبقرةسورة)3(
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دخلتوإنما،الأحوالقرائنمعالأمرصيغةمناخذتإنَمامعناها،من

بينجمعولوبغيرهيشتغللاالواحدبالفعلالمشتغلأنَّفيالعادةلغلبة

هنا()1(.معتمدةًليست"أو"بأنعِلماً،يَعصِلمالمباحين

اللهقولتفسيرهعندحيانأبويقول"ثمً"العطفحرفمعنىوفي

المَلائِكةِ!)2(.علىعرَضهمْثئَمكُفَهاالأسماءَآدمَ)وعَئَم:تعالى

نأإلىالوقتذلكمنأمهلهثمًآدمعلم،ومُهلةتراخٍحرف")"ثُمً

عمَّاأخبرهثم،المعلومويتحقققلبهفيذلكليتمَرر،بأسمائهمأنبئهمقال

واستيقنه()3(.بهتحقق

العطف.حروفبقيةبيانفيحيَّانأبويمضيوهكذا

منموقعهاوبيانالِإشارةأسماءتفسيرهفيحيانأبوإليهتعرضومما

9كو)4(.فِيهِرَيبَلَاالكتابُ!)ذلِكَ:تعالىقولهتفسيرعندفقالالِإعراب

الوضعاحاديلا،الأصلثلاثيئَ،لفظاًالوضعثُنائيئإيثارةاسم:)ذا

ياء،عنمنقلبةألِفهبل،وال!هيليللكوفيينخلافاً،زائدةًليستوألِفُه

"طويت"بابمنواومنمنقلبةأنهازعمهفيالبصريينلبعضخلافأولاَمُهُ

مبني.وهو

فقلتالكافدخلتفإذا،القُربعلىيدلوهو"وذائه"ذافيهويقال

النحويينوبعضالبُعد،علىدذَائَلامدخلتفإذا،التوسطعلىدذَذاك

.83صا!-المحيطالبحر-حثانأبو(1)

.31رقمآيةالبقرةسورة)2(

.146صا-بالمحيطالبحر-أبوحئان)3(

.2رقمآيةالبقرةسورة)4(
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كانوالكافالًلاممنَمجرداًكانفمتىوئعد،قرلثعندهإليهالمشاررُتبة

تبينخطابحرفَوكانلِلبُعد،كانإحداهماأ!فيهكانتاومتى،للقرب

فيألك:وقالوا،وتأنيثٍوتذكيرِوجمعٍوتثنيةٍإفرادٍمنالمخاطبأحوال

النَحع)1،.فيذكرتأحكامٌالِإشارةولاسمذلكمَعنى

)ذلكَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندحيَّانأبويقولآخرموضبعوفى

الفهِ!)2(.باَياتِيَكفرونَكانوابأنَهمْ

المبادأةأوبالغضبالمبادأةإلىوالِإشارة،إشارةاسم"ذلك")

خبرا)3(.بعدهوالمجروروالجارُّمبتدأوهوبالضرب

قولهتفسيرعندفقال"تلك"الِإشارةاسمإلىحئانأبوأشارولقد

)((.يَعلمونَكملِقومٍئبثنهااللّهِحُدودُوتِلك!اله:تعالى

بعدخبراًيكونأنيحتمل"ويبينها"خبر،"وحدود"مبتدأ،)"تلك"

وذو،الِإشارةاسمفيهاوالعامل،الحالموضعفييكونأنويجوزخبر،

()5،.اللهحدودالحال

ولغاتهوحالاتهاستعمالهموضعأبوحئانذكر"هؤلاء"الِإشارةاسموفي

كُنتمْإنْهؤلاءِبأسماءِأنبئوني!الوفَقَالَ:تعالىقولهتفسيرعندفقال

صَادقينَ!)6(.

32.صا-بالمحيطالبحر-أبوحيان)1(

.61رقمآيةالقرةسورة)2(

.236صابر-المجطالبحر-حئانأبو)3(

.023رقمآيةالبقرةسورة)4(

.402ص2ب-المحيطالبحر-حئانأبو)5(

31.رقمآيةالبقرةسورة)6(
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مبني"أووالاسم،للتنبيه،للقريبإشارةاسم:)"هؤلاء"

الضَثَمعلىيُبنىوقد"هلاء"فيقالهاء،همزِتهتُبدَّلوقدالكسر،على

وقد،قُطربقاله"اُولاء"فيقالاثَلامقبلالضَمةتشبعوقد"اولاَء":فيقال

تلكبعدالتيالواووإقرار"؟شلاء"همزةهاءألِفبحذف"هؤلاء":يقال

قوله:وأنشدالشُفوبينعليأبوالاستاذحكاهالهمزِة

هذاهَؤلاءِتَقلْلَاتَجلَدْ

عليكُماأسَفاًبكىلفَابَكَى

وزاد،تميملغةوالقَصرالحجاز،لغةاُولاءفيالمذَأنالفرًاءوذكر

للأعشى:وأنشدوأسَدقَيْسبعضلغةأنهاغيره

بِمثَالِ()1(نِعالًامحذوةتَأعطَبكلَأهؤلاَثُئَمهؤلاَ

"كالهمزة،الاستفهامأسماء-الأسماءمنحئانأبوإليهتعرضومما

."ومن،وكيف،وهل

)إنً:تعالىاللهلقولتفسيرهعندنجدهمثلًا:الهمزةعنقالهفما

!)2(.تُنذِرهُمْلمْأمْأنْذرتَهمأعَليهِمْسَوا!كَفرواالذَينَ

مماوذلك،الضَرفللاستفهاموزيد،للنّداء)الهمزة:حئانأبويقول

للنَاس،قُلتَأنتَأ:التقريرالهمبزةيصحبوقد،عنهافيسألالنسبةيجعل

11()3(.المَطايارَكبَمنْخيرَ"ألستمْوالتحقيق

.138صأ-بالمحيطالبحر-أبوحيان)1(

.6رقمآيةالبقرةسورة)2(

.45صا!-المحيطالبحر-حئانأبو)3(

447http://www.al-maktabeh.com



معانيبينكذلكالهمزةفيالأستفهاممعانيحيًانأبوبيَنوكماهذا

وهل".،وكيف،"منفيالاستفهام

)ومنْ:تعالىلقولهتفسيرهعنديقول"منْ"الاستفهاماسمفيأما

صِبغَةً!)1(.اللّهِمنَأحسنُ

صبغةً،اللهمنأحسنأحدَولاأي،النفيومعناهاستفهام)هذا

عنهامنتفٍاللهغيرصِبغةإذ،التفضيلحقيقةَبهايرادلاهنا"وأحسن"

لاحُسناً،اللهغيرصِبغةفيأنيظنمنباعتبارالتفضيليرادأو،الحُسن

ء()2(.الشيحقيقةإلىبالنسبةذلكأن

اللهلقولتفسيرهعندحيانأبويقول"يهفط"الاستفهاماسمفيأمّا

رَسولهِ!)3(.وعِندَالفهِعِندَعهذلِلمُشركينَيَكونُ!ال!كَيفَ:وتعالىتبارك

التبريزيقالوالاستبعاد،والاستنكارالتعجبمعناهاستفهام)هذا

علىونئهضذ،لكموهمعهدلهميكونلاأي،النفيمعناه:والكَرماني

الِإشراك()4(.وهوبهقامالذيبالوصفالعهدانتفاءعفَة

)هلْ:تعالىقولهتفسيرعندمعناهبيَنفقد""هلالاستفهاماسمافا

!)5(.الغاشِيةِحَديثُأتاكَ

نفستحريكوفائدته،توقيفالاستفهام)وهذا:حيانأبويقول

.138رقمآيةالبقرةسورة)1(

.412صا-بالمحيطالجر-أبوحيان)2(

.7رقمآيةالتوبةسورة)3(

.2Iصه-برالمحيطالبحر-أبوحئان)4(

.ارقمآيةالغاشةسورة)5(

ILA

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مالولاعملكمنهذاكانهل:المعنىوقيلالخبر،تلقيإلىالسامع

قد()1(.بمعنىهلوقيل،النَعمةتعديد:هذاوفي،علمناك

فقال،الموصولةأيضاًالأسماءتفسيرهفيحيانأبوإليهتعرضومما

الذينَصِهـاطَ!اله:تعالىلقولهتفسيرهعند""الذين:الموصولاسمعن

عليهِمْ!)2(.أنعمت

الثلاثة،أحوالهفيبالياءكونهوالأفصح،موصولاسم:")"الذين

جائز،النونبحذفواستعماله،الرفعحالةفيبالواويجعلهالعربوبعض

فيفيجوزتخصيصلغيركانإنإلَأ،بالضرورةذلكبعضهموخصَق

ذكرخلافبهتعرفوفيما"لذين":فقالوامنه"ال"حذفوسُمعَغيرها،

العلمذيعلىينطلقفإنه""الذيبخلافالعقلاء،ويخصالنحو،في

.(r)(وغيره

والًلاتيماله:تعالىاللهلقولتفسيرهعندإليهتعرضفقد""ائَلاتيأما

!ه)،(.نسائكُممِنْالفاحِشةَيأتينَ

كثيرةجموعولها"،"للتيالمعنىحيثمِنْجمْع:)ائَلاتي:فقال

الهِندات()5(.إعرابوإعرابها،اتلاآتأغربهـا

تتلُوما!وواتَبعوا:تعالىقولهتفسيرعندعنهقالفقد"ما"وأما

الشًياطينُ!؟)6(.

46.ص-!8المحيط-البحر)1(أبوحئان

.7رقمآيةالفاتحةسورة)2(

.26صا-بالمحيطالبحر-ابوحيان)3(

.15رقمآيةالنساءسورة)!ا(

.491ص3-بالمحيطالبحر-أبوحئان)5(

.201رقمآيةالبقرةسورة)6(
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وتتلوالماضيمعنىفيوهومضارع،تتلوصلتهاموصولة)"ما":

الخبرا)1،.موضعفي

وأيْ.،مِنْمثلالموصولةالأسماءبقيةفيحئانأبويمضيوهكذا

وغيرالجازمةالشرطأدواتلذكرأيضاًتفسيرهفيحئانأبوولقدتعرض

.لولا"،إذا،مَنْلوْ،،"إنْ:مثلالجازمة

فإنَماتولًوْا)وإنْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند""إنْالشرطأداةفذكر

ثهـص)2(.شِقاقٍفيفمْ

صاربحيثالخبرمعنىوتأكد،بأنْشرطاًالواقعةالجملة)أكَد:وقال

له()3(.مظروفونوهملهمظرفاً

يودّأشركُواالذينَوَمن!اله:تعالىقولهعندعليهافتكلم"لوِ"وأما

سنهِ!َ)،(.ألفَلوْيُعمَرُأحدفم

العمر،طولَأحدهميوذُ:تقديرهمحذوفالودادة)مفعول:فقال

مفعولفحذف،بذلكلسُرَّسنةألفيعمًرلو:تقديرهمحذوف"لو"وجواب

.أ(()5(عليه"يودلدلالة"لو"جوابوحذفعليهيعمَّر""لولدلالةيوذ

عدواًكانَمَنمال!قل:تعالىقولهتفسيرعند"مَنْ"الشرطأداةوذكر

.326صا!-المحيطالبحر-حئانأبو(1)

.137رقمآيةالبقرةسورة)2(

.541صا-جىالمحيطالبحر-أبوحيان)3(

.69رتمآيةالبقرةسورة)4(

.431صا!-المحيطالبحر-حئانأبو)5(
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اللهث!1.(.بإذنِقلبِكعلىنزلهُفإنةلجبريلَ

كماالشرطجوابهذاليسأنزله"فإنه...شَرْطية!عا)"ومَنْ":فقال

يعودضميرالجوابفييكونانلابدالشرطإسمأنَالعربيةعلمفيتقرر

علىنزَله"فإنَه:وقولهيجز،لمقائمفزيديكرمنيمَنْ:قلتَفلو،عليه

الشرطجزاءبأنَّهصرحوقد"من"،علىيعودضميرفيهليسث!قلبك

فعلولمُضيئَالضميرعَوْدعدممنذكرناهلماخطأوهو،الزمخشري

لدلالةمحذوفالجزاءوإنماجزاءً،الجملةتكونأنيصحفلا،التنزيل

التقديع)2(.هذاأشبهماأولها،وجهلافعداوتهالتقدير،عليهبعدهما

تفسيرهعندالشرطأدواتلبقيةحثانأبيذكريلاحظأنويمكنهذا

إليهِوإنَاللهِإناقالوامُصيبةأصابتهُمْإذا!الذيَن:التاليةالكريمةللآيات

.!)،(الخام!رينَمِنَلكُنتمْورحمتُهُعليكُماللةفضلُ)فلوْلا!)3(،راجِعونَ

إلىوأشار،تفسيرهفيحثانابوذكرهافقدبالضمائريتعلقماوأما

"هم"الجماعةضميرالمثالسبيلعلىذكرهومما،الإِعرابمنمواضعها

ئقبلولاَشيئاًنفسٍعننفسقتجزيلايوماً)واتقوُا:تعالىقولهفيالوارد

!)5(.يُنصرونَهُمولاَشفاعةتنفعُهاولاَعدذمنها

سياقفينكرةلأنها،نفسمعنىعلىمجموعاًبالضمير)أتى:فقال

الِإعراب:منوجهينالضميرهذارفعويحتمل،فتعمَّالنفي

.79رقمآيةالبقرةرةسو()1

صا-بالمحيطالبحر-ابرحيْان)2(

.451صابر-المحيطالبحر-156رقمآيةالبقرةسورة)3(

.024صابر-المحيطالبحر-حئانأبووانظر:،64رقمآيةالبقرةسورة)4(

.123رتمآيةالبقرةسورة)5(
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فيبعدهوالجملة،مبتدأأنه،المُعربينأذهانإلر!المتبادروهو:أحدهما

الخبر.علىرفعموضع

يُفسِّر،فاعلهيسمَّلممفعولأنهوأغربهما،الوجهيزأغمضوهو:الثالْي

()1(.الاشتغالبابمنالمسألةوتكون،بعدهالذيالفعلفعله

إنَما)لم:ْتعالىقولهتضمنهالذي""نحنالضميرإلىتعرضوكذلك

!)2(.مُصلحونَنحنُ

نفسه،لمعظمأوغيرهمعهلمتكلممنفصلرفعضمير")"نحن:فقال

النحوا)3(.فيتذكرأقوالالضتمعلىبنائهاعتلالطوفي

:حيانأبيتفسيرفيالشًعريةالشواهد

وردبماالاستشهادفيجَهداًيأللمحيَّانأبانجدالميدانهذاوفي

القرآنيهللألفاظاللغويةالمعانيبيانفيبهاستعانفقد،العربشِعرمن

.الألفاظتلكفيالواردةاللغاتبعضعلىبهودلل،الكريمة

الآراءمنصحيحاًيراهمااختيارفيالعربيالشَعرإلىواستندكما

منالكريمةالاَياتعليهشَطويمابهأظهرثم،الِإعرابيةوالوجوهالنحوية

فيهااستخدمالتيالأغراضهذهكانتوإذا،بلاغيةونكاتٍبيانيةأسرارٍ

نعم.؟تفسيرهفيبذلكوفىفهل،العربيالشَعرحئانأبو

معانيوبيانتوضيحفيالعربيالشَعرحيَّانأبواستخدملقدأ-

لأوأقيموا:تعالىقولهتفسيرعند:ذلكومثال،الكريمةالقرآنيةالألفاظ

.191صابر-المحيطالبحر-أبوحيان(;1

.11رقمايةالبقرةسورة)2(

.61صابر-المحيطالبحر-أبوحيان)3(
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ا2!.>مهوالراكعينَمعَواركعواالزَكاةَوآتواالصًلاةَ

التطامُنُأحدهما:اللغةفيمعنيانله)الركوع:حثاَنأبويقول

لَبيد:قولومنهزيد،وأبيالخليلقولوهذا،والانحناء

مضتالتيالقرونِأخبارَاخبًرُ

راكعُقُمثكُلماكأنيأدِبُ

الأضبطقال،والأصمعيالمفضّلقولوهو،والخضوعالذئَة:والثاني

ال!عدي:

نأعفَكَالضَّعيفتُهينَلا

رفعهُ()2(.قدوالدهرُيوماًتركعْ

فلوبِهمُافي)واشربوا:تعالىاللهقولتفسيرعندأيضاً،ذلكومن

العِجلَ!)3(.

فيهوتومِمعالجامد،المائعمخالطة:)والِإشراب:حيَّانأبويقول

بالحُمرة،خلطتهاأيحُمرةالبياضوأشربت:قالوا،اللونينفيصارحتى

وأنشدوا:،الثوبَالصبغداخلكماعبادتهحمثداخلهمأنهومعناه

شيءحُبَّاشرِبَالقلبُماإذا

انصرافاعنةلهُتأملْفلا

انتهىومازجهالشًرابمحلحلأي:كذاحبًقلبهاشربعرفَهابنوقال

الماءشربلأنَّ،الأكلدونبالشربالعجلحبِّعنعبَّروإنما،ء!لامه

بعضهم:قالولهذاباطنهاإلىيصلحتىالأعضاءفييتغلغل

.43رقمآيةالبقرةسورة)1(

صا!-المحيطالبحر-حئانأبو)2(

.39رقمآيةالبقرةسورة)3(

453http://www.al-maktabeh.com



مَفاصليفيدميمجرىحُبُهاجرىَ

شُغلُبهاشُغلٍكُلعنْليفأصبح

منهالقلبإلىيصلولافيهامتغلغلغيرلهامجاورهو:فقالواالطعاموأما

:وقالاليسيرإلا

فُؤادىِفيعثمةحُبُّأتغلغلَ

(1)سيعُبفيلخاامعَفباديهِ

الألفاظمعانيبيانفيبالشِّعراستشهدقدحئانأبانلاحظتقدممما

التيالشًعريةالأبياتاختيارفيودقتهبراعتهتجفَتوقد،الكريمةالقرآنية

القولأعطىبديعتصويروهو،حالاتهجميعفيالِإشرابحقيقةصوَّرت

الكريم.القرآنيالتعبيرُيتضمنهالذيالمعنىفيالفصل

الألفاظمعانيبيانفيالشعريةالشواهدمنحيانأبوأوردهومما

بماأركسفمْ)واللهُ:تعالىاللهقولتفسيرهعندالكريمةالقرآنية

كسبوا!د)2(.

أوله،علىآخرهمِنقيل،والرَجْعالردّ:)الإركاس:حثانأبوقال

الصلت:بناميةقال،الرجيع:والركسُ

إنَهُمُالنارِحميمِفيركسوافا2

والزُوراالِإفْكَوقالواعُصاةًكانوا

يأواحد،بمعنىوأركسَرَكسَ:شميلبِنُوالنضرالكسائيوحكى

ارتجع،هوأيوارتكسأركسبمعنىمشدداَ:ركَّسويقال،رجعهم

:قال،أوْبقَه:أركَسه:وقيل

.925صا-بالمحيطالبحر-أبوجئان)1(

.88رقمآيةالنساءسورة)2(
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الخَنافيأرْكستَنيبشُؤمكَ

الشاعر:قال:أضلَهموقيل

الهُدىطريقِعنْوأركستنىِ

:قالالزجَّاجقال:نكًسهوقيل

فظلمةٍفِتنةٍفيركَسوا

العَنابِضُروبِوارميتَني

للعِدَىمثلاًوصئرتني

يتلوهَافِتنْ()؟(.الليلكسوادِ

التيالألفاظبعضفيوردتلغاتعلىبالشَعراستشهادهامًا-2

نبلغبهماإذْفقطبمثاليننكتفيكثيرةفالأمثلةالكريمةالآياتتضمنحها

.المراد

علىالواردةاللغاتيذكرحيًانأبانلاحظالمثالهذاوفي:الأولالمثال

الذينَأبنائِكُممالووحلائِلُ:تعالىقولهمن""اصلابكملفظ

.!)2(أصلابكمْمِنْ

الفراءوذكرواشتد،قويصلابةًوصلبالظهر،:)الصُّلب:فيقول

لغةوهو،قُفْلوزنعلىالظهروهوالضُلبأنَلهالقرآنلغاتكتابفي

:قالواتَلامالضادبفتحالصَلَبوأسد:تميمفيهويقولالحجاز،أهل

بعضهم:وأنشدني

-المُؤدَمالعِنانِمثْلِصَلبِ-في

أسد.بنيبعضوأنشدونيقال

-()3(.الأصفباأتشكًىأقُوئمإذا-

11.3ص3ب-المحيطالبحر-حثانأبو(1)

.23رقمآيةالنساءسورة)2(

.391ص3جى-المحيطالبحر-حيَانأبو)3(
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تعولُوا!)1(.ألَأأدنى)ذلك:تعالىاللهقولتفسيرعند:الثالْيالمثال

أكثريعوذ"عالَنقل)وقد:فيقولحميرلغة""عالَأنَحيَّانأبويبين

وقالأيضاًالكسائيونقله.المفرداتفيذكرناكما،الأعرإبيابن"عياله

يعيلُوأَعال،يَعولُعَالَ:تقولالعرب:الكسائيقال.فصيحةلغةٌوهي

غيراللغةفيإماماًوكانالمقَّريالدُوريعمروأبوأيضاًونقلها،عِيالُهكثر

لها:حجةعمروأبووأنمنَسدحميرلغةهيقال،مدافع

حَيٌكُلًيأخُذُالموت!انَ

وَعالَا()2(.أَمضىوإنْشَكٍبلا

شرعيِحكملبيانأحياناًبالشَعريسَتشهدحيَّانأبالاحظتوقد3-

يُحاربونالذينَجزاءُ)إنَّما:تعالىقولهتفسيرعندذلكومثال،لديهترجَح

أيديهمْتُقطَعَأوأوْيُصلبوايُقتلواأنْفساداًالأرضِفيوشمعونَورسولهُاللهَ

لأ)3(.الأرضِمنأوئنفَواخِلافٍمنوأرجلهُمْ

:قال،النفيحكمفيوآراءهمالعلماءاختلافأبوحئانذكرأنفبعد

الأرضمنإخراجهوذلك،السجنالنفيحنيفةأبووقال،السجن:)النفي

:مسجونوهوذلكقالالشاعر،قال

أهلِهامنْونحنُا!نياامنخرجنا

الأحياولاَفيهاألأمواتِمنفلسنا

لحاجةيوماًالسًجانُجاءناإذا

الذُنيامِنَهذاجاءَوقُلناعجبنا

.3رقمآيةالشاءسورة)1(

.165ص3-بالمحيطالبحر-حئانأبو)2(

.33رقمآيةالمائدةسورة)3(
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حديثُنايحِلالرؤياوتُعجِبُنا

الرؤيا()1،عنالحديثَأصبحنانحنإذا

إعرابي:معنىأونحويةقاعدةلِإثباتبالشَعرالاستشهاد4-

فقط:بمثاليننكتفيفإننانحويةقاعدةلِإثباتأما

أوتواالذينميثاقَاللةأخذَ)وإذ:تعالىاللهقولتفسيرعند:الأولالمثال

تكتمونهُ()2(.ولاللناسِلتُبيًننَهُالكتابَ

لامتعاقبمقتضاهانحويةًقاعدةًحئانأبويُثبتالمثالهذاوفي

كلٍرأيذكرثمالتوكيد،لامالنونلزوموعدم،الفعلفيوالنُونالتوكيد

وبهذا،البصريينبجانبالوقوفمعالمسألةفيوالكوفيينالبصريينمنَ

وقدعطيَّةابنقالالتوكيد،نونبغيرليبينونهعبدالله)وقرأ:أبوحيَّانيقول

انتهى.،سيويهقالهالتوكيد،لامالنونهذهتلزملا

عندهموالنونالًلامتعاقببلالبصريينقولمنمعروفاًليسوهذا

لأقومواللهِفيجيزون،الكلامسعَةفيذلكيجيزونوالكوفيون،ضرورة

الشاعر"وقال،أقومنّواللهِ

أنَنيلأقنياسلمىوعيشكِ

الفتلُأنهُولوْمُستحلشئتِلِما

آخر:وقال

يفعَلُ()3(.ولاَقولاًيُزخرفُامْرىءكُللابغُضُيميناً

باللهِآمنًايقولُمنْالناسِ/ثوومنَ:تعالىقولهتفسيرعندالثالْيْالمثال

.174ص3!-المحيطالبحر-حئانأبو(1)

.7IAرقمآيةعمرانآلسورة()2

.AAص2%-المحيطالبحر-حيانأبو)3(
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)1(.بمؤمنينَ"ك!همْوماالآخرِوباليومِ

موصوفة،ونكرةواستفهاميةوشرطيةموصِولة:!ال!مَنْ:حئانابو!يقول

آحادعلىتقعولا،العلمذيغيرعلىأيضاَوتقع،العِلْمذيعلىوتقع

نكرةًتكونلاأنَهاالعربلسانوأكثر،ذلكلزاعمخلافاًمطلقايعقِلِلاما

كاهل:أبيبنشويدكقولبالنكرةيختصموضعفيإلَاموصوفةً

صدزةغيظاًنضجتْمنْرُلث

يُطعْلمْموتاًليتمنَىلوْ

الشاعر:قولنحوبالنَكرةيختصّلاموضِعفياستعمالهاويقل

غيرنامنْعلىفضْلَابنَافكفى

إئانا()2(فحمدٍالنَّبيحُمث

فيمبثوثةوهي،كثيرةفالشواهدالقرآنألفاظإعرابمجالفيأما

اثنين:مثالينبذكرونكتفيحيانأبيتفسير

ماإلَّالنَاعِلمَلَاسُبحانكَ)قالوا:تعالىقولهتفسيرعند:الأولالمثال

)3(.عفَمتناث!

وُضعاسموسبحان،تنزيهك:معناه)سبحانك:حيًانأبويقول

،إظهارهيجوزلامعناهمنفعلبإضمارينتصبمضَاوهوالمصدر،موضع

فإذاويفردويضاف،المصدريةعلىالنَّصبلزمتالتيالأسماءمنوهو

الشاعر:قولنحومنوّناًكانافرد

.8رقمآيةالبقرةسورة(1)

52.صا-بالمحيطالبحر-أبوحئان)2(

(r)33.رقمآيةالبقرةسورة
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بهِنعوذسُبحاناًثُمَسُبحانَهُ

والجَمدُ)1(الحُوديُّسبَحَوقَبلنا

لتَسحرَناآيةٍمنْبهتأتِينَامهما!*وقالوُا:تعالىقولهتفسيرعند:الثالْيالمثال

بمؤمنينَ!)2(.لكنحنفمابها

فيالباءوأدخلوا"بنحن"الجملة)صذَروا:حتانأبويقول

وأ،بالابتداءمرتفع"ومهما"أبداً،يكونلالكإيمانناأنأي،""بمؤمنين

:أي،الاشتغالبابمنفيكونالشرطفعليف!رهفعلبإضمارمنتصب

1("بهاوفي"مهما"علىعائد"به"فيوالضمير،بهتأتنايحضرشيءأفيُ

في"ما"علىعادكماآيةًآيةًبهالمرادلأن"مهما"معنىعلىعائدأيضاً

وكماأوْمِثلِهَاكل!،)3(مِنهَابِخيرٍنأتِننسِهَاأوآيةٍمنْننسَخْ)مَا:تعالىقوله

زهير:قال

خَليقةٍمنْامرىءٍعندَتَكنْومَهمَا

تُعلمِ()4(.النَاسعلىتَخفىخالَهاوإن

النصوصُتضمًنتفاالتيالبلاغيةالنواحيفيبالشَعرالاستشهادأما5-

أبيتفسيرفيالبلاغةعنالحديثعندذلكتفكحيلفسيأتي،الكريمة

الصدد.هذأفيمثالذكرمنمانعلاولكن،حئان

ولَلدًارُولَهوٌلَعثإلَأالدّنياالحَياةُ!الِ!ومَا:تعالىاللهقولتفسيرعند

!،)5(.تعقِلونأفلاَيتقونَللذَينَخيرالاَخرة

.138صا-%المحيطالبحر-أبوحيْان)1(

.132رقمآيةالأعرافسورة)2(

.601رقمآيةالبقرةسورة)3(

.371ص4ب-المحيطالبحر-حئانأبو()4

.32رقمآيةالأنعامسورة)5(
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ذلكوقيل،الجنَةهيعباسابنقال:الاَخرة)الذار:حيَّانأبوفال

الشاعر:قالكماالنَعيمفيالِإقامةعنبهعئرمجاز

بِهاوالنَعيمُنَجدٍأيّائملِفَهِ

دَارا()1(.بهِأكرِمْلنادَاراًكانَفَقد

:حيانأبيتفسيرفيالبلاكة5-

فيالبلاغيةبالأسرارحيًانأبياهتماممدىتبيِّنالتيالأمثلةإيرادقبل

أبوتأثَرهل:ومضمونهالمقامهذافيطرحهمنلابدَّلبمؤالينهض،تفسيره

بهاتأثَرالتي-البلاغيةالأسرارذكرمنالِإقلالوهي-العامةبالظاهرةحيًان

الأندلسيين؟المفسرينمنأسلافه

الظاهرةبهذهحئانأبويتأثرلم:نقولالتساؤلهذاعلىالِإجابةولِدى

العلوممنَالبلاغةعِلمَجعللأنهذلك،الأندلسيونالمفسرونبهاتاثَرالتي

حسنمعرفةالمف!ريستطيعبهذالأنالتفسير،فيالمفسِّريحتاجهاالتي

فيصرَّحوبهذا،فيهاالجمالمواطنوتحسس،فصاحتهاوإدراكالتراكيب

وأفصحأحسنالتركيبأواللفظكون:الثالث)الوجه:فقالتفسيرهمقدمة

تصانيفذلكفيالناسصنَفوقد،والبديعالبيانعلممنذلكويؤخذ

()2(.كثيرة

التفسيرعلمأنفبثن،وتعزيزهالمفهومهذاتأكيدإلىحئانأبوويَذهبُ

البلاغةبعلمالمعرفةمنلابذَوإنما،فقطالنحوعلمعلىمتوقفاًليس

فيالتأليفمنالعلما"عنهعَزَفَمماكثيراًعَزَاولذلك،الفصاحةوفنونِ

.901ص4ب-المحيطالبحر-حئانأبو(1)

.6صا%-المحيطالبحر-حئانابو(21
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يقول،والبلاغةالفصاحةفنونفيالتصرفعلىالقدرةعدمإلىالتفسير

كمافقطالنحوعلمعلىمتوقفاًليسالتفسيرعلمأن)ولنبين:حيَّانأبو

فيالتصرفعنبمعزلهمالعربيةأئمةأكثربل،الناسبعضيظنُّه

التفسير،ص!ا3فيتصانيفهيمقفَتولذلك،البلاغةفيِوالتفننالفصاحة

فيبارعاًترىأنقلكماوالنَثر،النَظمفيبارعاًنحوياَترىأنوقلً

النَّحع)1(.علمفىِيتوغَلالفصاحة

منهجهعنحديثهأثناءالبلاغةعلممنهذاموقفهأبوحيًانأوضحولقد

:فقال-المحيطالبحر-كتابهمطلعفيمعالمهدحدًالذيالتفسير،في

ذكربماوتركيباًإفراداًفسرتُهاالتيالاَياتمنَجملةفيالكلامَأختمُ)ثم

بتلكحئانأبويتأثرلموإذاملخصاً()2(.والبديعالبيانعلممنفيها

حَملأنمنأسلاَفهبهالتزمالذيالعامالخطعنخرجفهلالعامةالظاهرة

المجاز؟علىحملهمنأولىالحقيقةعلىتعالىاللهكلام

اللهكلامحملَأنمنأسلافهرأىمايرىحئانأبوكان:الجواب

له.هـحتملاًكانوإنالمجازعلىحَملهمنأولىالحقيقةعلىتعالى

بأنْالبِر!ال!ولشَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ذلكعلىوالدليل

لم.)3(.اتًقَىمَنِالبِرولكنَّظُهُورِهامنْالئيوتَتَأتُوا

وهذه):الكريمةالاَيةهذهنزولأسبابنقاأنبعد:حيَّانأبويقول

هوالمجيءالِإتيانوأن،الحقيقةبهااريص.البيرتأنعلىتضافرتأسباب

تضافرتمامخالفةمعالمجازادعاءمنَأولىالحقيقةعلىوالحملُ،إليها

.9صا-بالمجطالبحر-أبوحتان)1(

.هصا!السابقالمصدرنفس)2(

.918رقمآيةالبقرةسورة'()
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()1(.الأسبابهذهمن

التيالبلاغيةالأسرارذكرمنحئانابيموقفمعرفةوبعدهذا،

منلنقف-نفسيرهمن-الأمثلةإلىننتقلالكريمةالآياتعليهاتنطوي

الأسرار.تلكبذكرواهتمامهعنايتهمدىعلىخلالها

البيانيةالصُّورمنكثيراًتفسيرهصفحاتعلىحيَّانأبوسجَّللقد

منها:والبلاغية

التشبيه::أولاً

المقصود:يتحققبهماإذفقطبمثاليننكتفيوهنا

لَافَهُمْغميئبُكثم)صُئم:تعالىقولهتفسيزعند:الأولالمثال

يَرجِعونَ!هو)2(.

بابمنوليسالمحققينعندالبليغالتشبيهمن)وهذا:أبوحيَّانيقول

تطلقإنماوالاستعارة،المنافقونوهممذكور،لهالمشعارلأن،الاستعارة

يرادمالأن،صالحاًعنهخلواًالكلامويجعل،لهالمستعارذِكرُيُطوَفحيث

زهير:جمقولالكلامفحوىأوالحالدلالةلولاإليهوالمنقولعنهالمنقولبه

مُقَذَّفٍالسِّلاحِشَاكِيأسَدٍلَدَى

تُقفَملمْأظفَارُهُلِبدٌلهُ

كقولهوإذالاستعارةبابمنإنهيقالفلا،لذكرههناكالمبتدأوحذف

زهير:

.63صابر-المحيطالبحر-حئانأبو()1

.18رقمآيةالبقرةسورة)2(
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نَعَامَةٌالحروبوفيعليئَأسَدٌ

الضَافِعِ)1(صَفيرِمنْتَنفرُفتخَاءَ

وهوالبلاغيالفنبهذاحئانأبيإحاطةنلاحظالمثالهذاوفي

وبينبينهوالتمييز،ووضوحبدقةٍوردلِمابتفصيلهوذلك،الت!ثبيه

الاستعارةإذ،الاستعارةبابمنوليسبليغتشبيةبأنهفذكر،الاستعارة

اسمكانمافهوالبليغالتشبيهأما،التشبيهطرفيأحدحذفمنفيهالابذَ

كقولنا،التشبيهأداةحذفمعالخبرحكمفيأو،للمشئهخبراًبهالمشبَّه

حالشئهأي،عميئبكئمصمٌهمأي،غميٌبُكئموضثماسذ،زيدٌ

البُكمبالصُّمّورؤيتهبهوالنطقالحقسماععنإعراضهمفيالكافرين

بليغاً.تشبيهاًفكانالتشبيهأداةوحذفالعمي

وعَلىقُلوبِهمْعَلىاللّهُ!الوخَتَمَ:تعالىاللهقولتفسيرعند:الئانيالمثال

غِشاوة!)2(.أبصَارِهمْوعَلىسَمعِهمْ

الحق،عنلتأئيهاقلوبهمشبًه،تشبيه)مجاز:حيانأبويقول

عنلامتناعهموأبصارهم،الفلاحداعيسماععنلِإضرابهاوأسماعهم

المغَشًى،منافذهعلىالمسدود،عليهالمختومبالوعاءالهدايةنورتلمح

إدراكهاوقوةصحتهامعكانتلما،يُصلحهماإليهيصلأنيمنعبغشاء

التشبيه،مجازمنكلُّهوهذا،نورهوتلمحوسماعهالخيرقبولعنممنوعةً

شرطمقإذ،أولىبالاستعارةوهو،حقيقةيوجدالموالغِشاوةالخَتمإذ

به()3(.والمشثهالمثمثهيُذكرأنالتشبيه

)1(J81.صا-بالمحيطالبحر-بوحئان

.7رقمآيةالبقرةسورة)2(

51.صا-بالمحيطالبحر-أبوحئان)3(
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مجازأنهبذلكوالمقصود"تشبيه))مجازحثانأبيعبارةنلاحظوهنا

التشبيه.أساسه

:الاستعارة:ثانياً

عُنقكَإلىمَغلولةًيدكَتجعللأولا:تعالىقولهتفسيرعند:الأولالمثال

البَسطِ!)1(.كلتبسُطهاولا

،لللمعقهالمحسوسفيهااستعير،استعارة)وهذه:حيَّانأبويقول

ظستعير،ممالهفيالتصرفمنيمنعهبالانسانقائممعنىالبخلأنوذلك

وإحالتهايدهتصرفمنْفامتنع،العنقإلىاليدضمُهوالذيالفعلله

لإذهاباليدبسطواستعيروالِإعطاء،الأخذبهالأناليدوذكر،تريدحيث

وطابق،فيهامايُذهبوبسطها،فيهامايحبساليدقبضأنَّوذلك،المال

اليدجعللأنَ،المعنىحيثمنوقبضهااليدبسطبينالاستعارةفي

فيفقالتمًامابوبينهماطابقوقدالقبضفيأبلغوغلّهاقبضهاهومغلولة

المعتصم:

انَهُلوْحتَىالكفِّبسْطَتعؤَد

()2(.أنامذةتُجبْهُلمْلِقبضٍثناها

محسوساستعارةوهي،الاستعارةنوعيبينحيانأبانلاحظوهنا

البخيل،هولهوالمستعارالغُلّهومنهالمستعارأنَّذلكومعنى،لمعقول

بالبخلنفسكتقيدلا:قالفكأنه،التصرفعنالامتناعبينهماوالجامع

.التصرفمناليدالغُلُّيمنعكمابمالكالتصرفمنفيمنعك

السًماءُعليهِمُبكَتْكلرفماَ:تعالىقولهتفسيرعندالثالْي:المثال

.92رقمايةالإِسراءسورة;1(

i.3ص6ب-المحيطالبحر-حثانأبو()2
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.(1!)والأرضُ

هلاكهمعنيتغيرلموأنَهأمرهملتحقير)استعارة:حيانأبوقال

الريحوبكت،والأرضالسماءعليهبكَتالتعظيمفيويقالشيء،

:مفرغبنزيدوقال،الشَمسلهوأظلمت

غَمامِهفييلمَعُوالبرقُشَجوَةيبكييخالرً

جرير:وقال

والقمَرااللًيلِنجومَعليكَتبكيبكاسفةٍليسطالعةالشَص!ق

لمالنابغةوقال

رثهفقدِمنالجولانحادثبكىَ

متضائلُ()2(خاشعٌمنهوحوران

مكنئةاستعارةوهي،الاستعارةنوعحثانأبويذكرلمالمثالهذاوفي

البكاء.وهولوازمهمنبشيءورمزبهالمشبًهحذف

حيًان)3(.أبيتفسيرفيكثيرةالبيانمنالنوعهذاعلىوالشواهد

:زلمجاا:لثاًثا

وجلً:عزَاللهقولتفسيرعند:ذلكومثال:العقليالمجازأ-

بِحمدهِ!)4(.الرعدُ!الوولُسبًحُ

مماكانفإنْالرًعد،إلىالتسبيحإسناد)والظاهر:حئانأبويقول

.92رقمآيةالدخانسورة(1)

.36ص7ب-المح!يطالبحر-حئانأبو()2

28.ص6بر،801صهبر093،ص!2المجطالبحرانظر)3(

.13رقمآيةالرعدسورة)4(
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التسبيحمنهيصحّلامماكانوإنْ،حقيقيإسنادفهوالتسبيحمنهيصحّ

()1(.مجازيإسنادفهو

له.وضعمالغيرالفعلإسنادهو:المجازيوالِإسناد

لقولتفسيرهعندحيًانأبويقول:كذلكالمجازيالِإسنادأمثلةومن

جمعَ)جمعَهم:سَاجدينْ()2(ليرأيتُفموالقمَرَم!والشَّمسَتعالىالله

كلامفيسائغوهذا،يعقلمنْصفةوهو،لهالسجودلصدوريعقلمنْ

وإنما،وصفٍفيللاشتراكالشىِءحكمالشيءيعطيأنْوهو،العرب

أحدهما()3(.يخصأنْأصلهالوصفذلككان

المجازتفسيرهفيحيًانأبوإليهتعرضومما:المرسلالمجاز-ب

منَآذانِهمْفيأصابعهُم)يجعلونَ:تعالىقولهتفسيرفعندالمرسل

.دلى*)،(الموتِحذرَالضَواعق

كقهاتجعللاالأصبعلأنَ،بعضهابالأصابع)وأراد:حيًانأبويقول

إطلاقوهو،الاتساعمنَهذالكنْ،الأنملةفيهاتجعلإنما،الأذنفي

()5(.البعضعلىالكلّ

علاقتهمرسلمجازفهوالجزءوأرادالكلأطلقالمثالهذاوفيا

الكلئة.

374.صه-%المحيطالبحر-أبوحئان)1(

.tرقمآيةيوسفسورة)2(

.028ص5ب-المحيطالبحر-حيَّانأبو)3(

.91رفمآيةالبقرةسورة)4(

.Alصا%-المحيطالبحر-حيانأبو)5(

466

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تعالى:قودتفسيرعندحيَّانأبوذكرهممًاالمرسلالمجازأمثلةومن

فيهَا!!ء)1(.أقبلْناالتيوالعِيرَفيهاكُناالَّتيالقريةَ)واسألِ

وسل:قيلكأنَه،أهلإضمارعلىذلكأنَّ)والظاهر:حيًانأبويقول

قولهفيإضمارفلاالقافلة"بالعير"أُريدَأنْإلَأالعِير،وأهلالقريةأهل

والعيع)2(.

وهو،علاقتهولاالمجازنوعيذكرلمحيًانأبانلاحظالمثالهذاوفي

وهمالحالوأرادالقريةوهوالمحلذكر،المحليةعلاقتهمرسلمجاز

أهلها.

وبالعك!بى:المستقبلعنبالمُضيالتعبير:رابعاً

أينمالةُالذًعليهِئم!الوضرِبتْ:تعالىقولهتفسيرعند:الأولالمثال

ثُقِفوالأ)3(.

يكونأنْهذاعلىويلزمالجوابهو)"ضربت":حيَّانأبويقول

المستقبل،علىيدلالماضيهوالأولالوجهوعلىمستقبلاًالذلًةضرب

ذكرودذَ،عليهمتضربووجدوابهمظَفِروحيثما،الذئَةعليهمضربتأي

ال!ثماعر:قولفيدلًكما،المستقبلعلىالماضي

النُجومُتغوَّرتِإذاسَقيتُطِيباًالكأْسَيزيدُوندْمانٍ

()4(.النُجوهْتغورتإذاوأسقيهسقيتالتقدير:

82.رقمآيةيوسفسورة(1)

337.ص5ب-المحيطالبحر-ح!انأبو()2

.121رقمآيةعمرانآلسورة)3(

326.صا-جىالمحيطالبحر-أبوحيّان)4(
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فلكِعلىالشَياطينتتلومَا)واتَبَعوا:تعالىقولهتفسيرعند:الثافيالمثال

.)1(لآسُليمانَ

تلَتْ()2(.ماأي،الماضيمعنىفيهومضارع)تتلو:أبوحئانقال

القرآني:التعبيرفيالجمالأسرار:خامساً

فيمنثورة،كثيرةوأمثلته،الجانبهذافيحئانأبوأفاضوقد

إلى-الرجوعيمكنأنَّهعلى،فقطمثالينبذكرنكتفيولذلك،تفسيره

.)3(والاطلاعللِاستزادة-المحيطالبحر

عنْنفقتجْزيلايوماً)واتقوا:تعالىقولهتفسيربعد:الأولالمثال

فمْولاَشفاعةٌتنفعُهاولاعدذمنهايُقبلُولاشيئاًنفسٍ

)4(.4يُنصرونَ

علىوهي،الفصاحةغايةفيالخملهذه)وترتيب:حيَّانأبويقول

الحقعنهيؤدىأزْ!إما،نحقالمأخوذلأنَّالدُّنيا،فيالواقعحسب

يفدى،لاأوفيفدىفيهيشفعلاأوفيهفيشفععنهيقضيلاأوفيخلص

فلهذابعضاً،بعضهايتلومراتبفهذه،تخليصهعلىِالِإخوانفيتعاون

هكذا()5(.الذَكرفيمرتبةَجاءتأعلموالله

البحرَبكئمفرقْنا!وإذْوعزّ:جلاللهقولتفسيرعند:الثافيالمئال

.201رقمآيةالبقرةسورة()1

326.صا-بالمحيطالبحر-ابوحئان)2(

،802ص3ب،15ص2ب،rIصا-جىحيانلأبيالمحيطالبحرانظر:)3(

.Itoص7ب،45Iص5!،192ص4بر

.123رقمآيةالبقرةسورة)4(

.291صابر-المجطالبحر-حئانابو)5(
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)1(تَنظُرونَوأنتُمْفِرعونَآلَوأغرقْنافأنجيناكُمْ

بعنقبعضهيأخذمتناسقاًالنٌعمهذهترتيب)وجاء:حيًانأبويقول

الأبناء،ذبح،العذابسورةمنالِإنجاءفأولها،زمانيترتيبوهوبعض

لفرعونيكنلمبحيثمصر،منإياهمموسىبإخراجالنًساء،واستحياء

البحربهمفرقَثموالِإنجاء،الخروجهذابعدتسليطعليهملقومهولا

إلىوذهابهبمناجاتهلموسىاللهوعدثم،العظيمالخارقهذاعياناًؤاراهم

فانظر.التوراةموسىإيتاءثم،عنهمالعفوثمالعجلاتخاذهمثمَّ،ذلك

فيوالزهرأسلاكهافيالذُررانتظامانتظمتالتيالفصولهذهحسنإلى

إلىالفصاحةذروةفيوارتقى،بمناسبةختمقدمنهافصلكلأفلاكها،

منيقللممنلسادْ،أمينهمحمدلسانعلىاللهمنوأراد،مناصبهأعلى

()2(.بيمينهخطولاكتاباًقبل

باللغةالإهتمامقضيةمنالأندلسيينالمفسرينموقففهذاوبعد،

كلعنالحديثأثناءعرضناهاالتيالنماذجخلالمنعليهاوقفناوالنحو

والنحو.باللغةوع!نايتهواهتمامهمفسِّر

ألفاظمعانيإدراكفيعمادَهمالعربيةاللغةجعلواأنهملناتبيًنوقد

مواطنوتحسسومراميها،مقاصدهاومعرفةودلالاتها،الكريمالقرآن

فيها.والبيانالجمال

اتفقواقدكانواوإنالأندلسيينِالمفسرينبأنَالقولنستطيعأنًناغير

تفاسيرهم،فيلهمعماداَالعربيةاللغةجعلعلىالمبدأحيثمنجميعاً

أجلهمنالذيللهدفتِبعاًوالمقصِدالغرضحيثمناختلفواأنهمإلَأ

.05رقمآيةالبقرةسورة1()

.302صا-بالمحيطالبحر-أبوحيان)2(
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.تفسيرهالمف!رألًفَ

نرىلذلكفقهياً،اتجاهاًتفسيرهفييتَجهمثلاًالعربيابنفنجد

والأحكامالمسائلاستنباطوهومحصور،نطاقفيجاءلفُغةاستخدامه

لم2هناومن،عنهصفحاًضربالناحيةهذهفييخدمهلاماوكل،الفقهية

الأسراروإلى،النحويينوآراءالنحويةالاختلافاتإلىالعربيابنيتعرض

فيالامورهذهأنَيرىكانلأنَه،الكريمةالنصوصتضمنتهاالتيالبلاغية

.تفسيرهكانأجلهمنالذيغرضهتخدملاجملتها

إلَأ،الفقهيالاتجاهفىالعربيابقمعاتفققدكانوإنالقرطبيئأما

بقدرإلااللهئم،النُحويةوالاختلافاتبالنحو،الاهتمامقضيةفيتوسطأنه

باللغةالاهتمامبينجمعاًتفسيرهجاءلذلك،الفقهيغرضهيحققما

كماالفقهيالطابععليهغلبوإن،الفقهيةبالأحكامالاهتماموبينوالنحو

.معروفهو

كانالأنهماوذلكنَحوياً،اتجاهاًاتجهافقدحيًانوأبوعطيًةابنأما

النحوية،المسائلذكرمنفأكثرا-عصرهفي-كلوأعلامهالنحوأئمةمن

علحهماغلبحتىوردًاورخحاوخلافاتهمالنحويينلمذاهبوتعرضا

واللُّغويُّ.النَحوقيُالطابع

الخفضعلى""بالأرحامِالمشهورةحمزةقراءةردَّقدعطيًةابنإنبل

الذياللّهَ!الوواتَّقواتعالىقولهمن"به"فيالمجرورالضميرعلىعطفاً

البصريين،النحاةمذهبخالفتالقراءةهذهلأنمهـ()1(والأرحامَبهِتَساءَلونَ

.ارقمآيةالنساءسورة)1(
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الجارّ،بإعادةإلاالمجرورالمُضمرعلىالظاهرعطفيجيزونلاالذين

حمزةلقراءةهذابردًهأنهإذالتفسير)1(فيمنحرفاًاتجاهاًاتَجهقديكونوبذا

باطل.عداهوماالفصلالقولهوالنحوفيَالمذهبَاعتبر

فيوالنحوباللغةالاهتماممجالفيعطيةابنفاقفقدحيًانأبوِأما

لمايتعرضأندونالكريمالقرآن(لفاظمنلفظعلىيمرُفقلَما،تفسيره

ومذاهب،النَّحويةالمسائلفيأفاضأنهكما،الِإعرابأوجهمنفيهورد

إلىيكونماأقربكتابهأصبححتىعليهموالردودوخلافاتهمالنحويين

التفسير)2(.كتبإلىمنهالنحوكتب

سلكهمايسلكلم،تفسيرهفيالاتجاههذااتَجهوإنحيَّانأباأنبيدَ

فقد،القراءاتعلىالحكمفيأصلاًالنحويةالمذاهبجعلمنعطئةابن

القتل،"برفععامرابنقراءةعنودافعذكرهامرالتيحمزةقراءةعندافع

منَلِكثيرٍزئنَ)وكذلكَ:تعالىقولهفيالشركاء"وجرَالأولادونصب

)3(.؟!شُركاؤهمْأولادِهمْقتلَالمُشركينَ

وما37صالتفسير-فيالمنحرفةالاتجاهات-الذهبيحسينمحمددكتور!/انظر)1(

بعدها.

318.صا-!والمفسرونالتفسير-الذهبيحينمحمددكتور/انظر)2(

الاتجاهاتالذهبيحسينمحمددكتور/وانظر!137رقمآيةالأنعامسورة)3(

38-93.-صالتفسيرفيالمنحرفة
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الرابعالفصل

الفقهيةبالأحكامالاهتمام

وعنايتهماهتمامهم،الأندلسفيالمفسرينمنهجعليهقامومما

الكريمة.القرآنيةالنصوصمنالمستنبطةالفقهيةبالأحكام

والدقًة،والتوجيهبالعرضالفقهيةالأحكامتفاسيرهمتناولتفقد

يتمذهبونكانواالذيلمذهبهمالانتصارمع،والمقارنةالنقلفيوالتحري

المالكي.المذهبوهوبه

الفقهية،بالأحكامهذه-عنايتهمفيالأندلسيونالمفسرونتفاوتوقد

يتناول-القرآنأحكام-المسمَّىالتفسيركتابهفيمثلاًالعربيابنفنجد

رالتوجيهبالعرض،الكريمةالآياتمنالمستنبطةالفقهيةالأحكام

بصورةالاخرىالمذاهبآراءوبينمذهبهآراءبينوالمقارنة،والمناقثمة

مالك.الِإماملمذهبوافياًفقهياًمرجعاًكتابُهغداحتَى،مستفيضةمطولة

القرآنلأحكامالجامع-المسمَّىالتفسيركتابهفيالقرطبيّسلكثم

واستفاضةأطولبصورةولكنالعربيابنعليهسارالذيالطريقنفس-

إلىبالِإضافة-مذهبهوهو-مالكالِإماممذهبلآراءفعرض،أشمل

إليهيست!ندمامنهامتحرياًبينها،مقارناًالأخرىالمذاهبآراءاستعراض

الله،بعونالفصلهذافيسنوضحهماعلىالجمهور،يرجحهأوالدليل

مالكي.فقهيٌمرجغبأنهكتابهعلىكذلكالحكمنستطيعأنَناعلى

وللاختلافاتالفقهيةللأحكامتعرضافقدحيانوأبوعطئِةابنأما

.المجالهذافيوالقرطبيالعربيابندرجةعلىيكونالمأنهماإلاأحياناً

تطبيقاًسنسوقهاالتيالأمثلةخلالمنجلياًواضحاًهذاوسيظهر

وقوته.اللهبعونلمواقفهم
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ا!ربياابنمنهج

الفقهيةالأحكامفي

التفسيرأعلاممنكَعَلَمالعربيابنعنالحديثأثناء-سابقاًأشرنا

تفسيرتناولالمنهجهذاإنوقلناالتفسير،فيمنهجهإلى،الأندلسفي

فقط.الأحكامبآياتيتعلقفيماالكريمالقرآنسُوَر

آياتمنفيهامادعدثمالسورةيذكرأنذلكفيطريقتهوكان!

مسائل،خمسوفيهاالاولىالآية:آيةًآيةًشرحهافييأخذثمالأحكام

الشرعيةالأحكاماستنباطفييشرعثم،مسائلعشروفيهاالثانيةالآية

.السورةفيالموجودةالأحبهامآياتمنيفرغحتَّىوشمولبتوسع

المراجعمنمرجعاً-القرآنأحكام-التفسيركتابهيعتبرهناومن

استنباطعلىاهتمامهجلصحث;_aلأ-تقدمكما-المتكاملةالفقهية

كتابه-بأنالقولنستطيعوبهذاومقارنتها،وعرضها،الفقهيةالأحكام

.التفسيريالطابعمنأكثرالفقهيالطابععليهغلبقد-القرآنأحكام

يستنبطفهوجلياًواضحاًالطابعهذانجدفإنناكتابهإلىالرجوعولدى

الألفاظدلالاتمعتمداًالكريمةالقرآنيةالنصوصمنالفقهيةالأحكام

ذلك:ومثالخفيّةًأمجليةًواضحةأكانتسواءالأحكامعلى

استِبدالَأردتُمُ!ال!وإنْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندالعربيابنيقول

بُهتاناًأتأخُذونَهُشيئاًمنهُتأخذوافلَاقِنطاراًإحداهُنَّوآتيتُمْزوجٍسكانَزَوجءِ

.مُيناً!)1(وإثمآ

كثرةجوازفيهقنطارا!ه!إحداهنَ!الووآتيتم:تعالىقوله:الثانية)المسألة

.02رتمآيةالنساءسورة)1(
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الخطاببنعمرقالوقد،يققَلُونهوأصحابهصهجميَيمالنبيكانوإن،الصزاق

فيمكرُمةًكانتلوفإنًهاالنساء،صدُقاتفيتُغالوالاألاالمنبر:على

امرأةقطأصدقما،جميهاللهرسولبهاأولاكملكاناللهعندوتقوىالدنيا

يا:فقالتامرأةإليهفقامت،اوقيةعشرةاثنتيفوقبناتهمنولانسائهمن

!الووآتيتُم:يقولوتعالىسبحانهاللهاليسِأنتَ؟وتحرمنااللهيعطيناعمر

وأميرأصابتامرأةعمر:فقالشيئاَ!هو)1(،منهُتأخُذوافلَاقنطاراًإحداهُنً

أخطأ()2(.

لَاآمنواالذينَأيها!يا:تعالىاللهلقولتفحميرهعندأيضاًذلكومن

.!)3(خرُمٌوأنتمْالصًيدَتقتُلوا

والقتلالصيد"تقتلوا"لا:قولهفيالثانية)المسألة:العربيابنيقول

والرضخوالخنقوالنَحر،الذبحمنها:أنواعوهوالروحيفيتفعلٍكل

مفيتايكونفعلكلًالصيدفىِالمحرمعلىتعالىاللهفحرم،وشبهه

صيدُعليكُمْ)وخرم:فقالالاصطيادنفسالأخرىالاَيةفيوحرم،للروح

الصب،بعينيتعلقكلفعلتحريمذلكفاقتضىحُرُماً!)4(،ذمتمْماالبر

خطابتعفُقعنعبارةهووإنما،والذواتللأعيانيصفةليسالتحريملأن

فيهالمقولهووالواجب،تقربوهلافيهالمقولفالمُحرَّمبالأعيانالشارع

()5(.الفقهأُصولفيبيناهكما،تتركوهلا

.02رقمايةالنساءسورة)1(

فيأحمدالإمامأخرجه:الحديث364،صاب-القرآناحكام-العربيابن)2(

.256ص4-%الأحوذيتحفة-الزمذي،04صابرمسنده

.59رقمآيةالمائدةسورة)3(

.69ر3آيهالماندةسوره()4

.658ص2%-الفرآنأحكام-العربيابن)5(

475http://www.al-maktabeh.com



نعليكَ!الوفاخلعْ:تعالىقولهعندتفسيرهمنآخرموضعفييقولثم

)1(:طولَى*المُقذَسبالوادِإنَكَ

:أقوالأربعةالميتةجلدفيالناس)اختلف

قولهبمطلقشهابابنقاله،يدبغلموإنحالهعلىبهينتفعأن:الأول

مدبوغاً.يذكرولم(،)'به"فانتفعتمإهابهاأخذتم))هلّاجمى

فدبغتموهإهابهاأخذتم:"هلاكطعملقولهمدبوغاًبهفيُنتفعًيدنجغأنْ:الثالْي

أقواله.أحدفيمالكقاله(،r"ربهفانتفعتم

فقدذبغإهابأيّما)ا:جم!ميهلقولهطهرفقطدبغإذاأنه:الثالث

قربةمنيتوضأكانكلي!"أئهالبخارقيوخرّج،مسلمخرًجهصهْر")3(،

الثانيالمَولفيبمالكقالهشناً"!ا(،صارتحتىميتةجلدمنمدبوغة

تفصيل.هذاووراء،الرابعوهو

موسىنعلايكونأنويحتم!!،الِإطلاقعلىالطهارةجوازوالصحيح

2(

(r

4(

.12رقمآيةطهسورة/

جلودبابالصيدكتاب-عباسابنعنصحيحهفيالبخاريأخرجه:الحديث

بابصحيحهفيمسلموأخرجهبإهابها"استمتعتمهلأأبلفظ24ص7جى-الميتة

برا-به!فانتفعتمفدبغتموه)هابهاأخذتمهلأ9بلفظبالدباغالميتةجلودطهارة

.276ص

،221ص4-!الميتةجلودفيجاءماباب-سننهفيالترمذيأخرجه:الحديث

الميتةجلودلبسباب-ماجةوابن،اV1"ص7برالميتةجلودبابالنسائيوأخرجه

.3911ص2!-دبغتإذا

فتحبهاثالبخاري،نبيذأيضربألَأحلفإذاباب-البخاريأخرجه:الحديث

.942ص4جىاحمدالإماممسند،956ص11!الباري
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استعمالها،فيإذنشرعهفييكنولمدُبغتا،تكونانويحتمل،تدبضلم

فيوالحديثالفقهكتبفيالقولاستوفيناوقد.تدبغلمأنَهاوالأظهر

()1(.الباب

الكريمةالآياتمنالشرعيةالأحكاميستنبطالعربيابنكانوإذا

وأظاهرةالأحكامهذهعلىالاَياتدلالاتكانتسواء،ملابسةلأدنى

الشرعيةالأحكامفيالمالكيةأقوالبعرضاعتنىكذلكفإنهخفية

الشريف.الحديثإلىاستناداًوترجيحها

!)2(.البَيعَ!وذَرُوا:تعالىالهلقولتفسيرهعندومثاله

!وهذاالبيع)وذرواتعالىقوله:التاسعة)المسألة:العربيابنيقول

إذاالعلماءواختلف،البيعتحريمفيخلافولا،بهالعملعلىمُجْمغ

فيوأشهب)4(الواضحة.فيالقاسمابنوقال،يفسخالمُدؤَنة)3(ففي،وقع

.ماضٍالبيع:المجموعة

وقال،بهعادتهجرتمنبيعئفسخالماجشُون)5(:ابنُوقال

.1245ص3-بالقرآنأحكام-العريماابن)1(

J.ق9)آيةالجمعةسورة)2(

التنوخيسعيدبنسحنونعبدالسلام!نفهالمالكيالمذهبفقهفيكتاب:المدوْنة)3(

.03ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابنهـ،524تالمالكيةفقهاءمن

فقهاءمنال!لميحبيببنعبدالملكصنفهالمالكيالفقهفيكتاب:الواضحة)4(

.8ص2%-المذهبالديباج-فرحونابنهـ،358تالمالكية

عبداللهبنعبدالعزيزبنعبدالملكواسمهالمالكيةعلماءمنوهو:الماجشونابن)5(

،6ص2ب-المذهبالديباج-فرحونابنهـ،412تالماخونمسلمةأبيابن

المالكيةتفقهاءمن،العامريالقييداوودبنعبدالعزيزبنأشهب:واشهب

.803صا!-الديبا!،02!ا
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قريبتفصيلفييفسخ:يقولحنيفةوأبو،حالبكليفسخلا:الشافعي

المالكية.من

حالبكلفسخهالصحيحأنَوحققنا،الانقهفيذلكتوجيهبتناوقد

.فهوردَ")1(أمرناعلي!ليسعملاًعمل"منالصحيحفيالسلامعليهلقوله

لا:العتبيةفيالاقاسمابنفقالنكاحاً:كانفإن:العاشرةالمسألة

يفسخ.

منبغينسحخ،ونالماجثابنقولمنويقربنادرلأنَه:علماؤناقال

يغسمخ.لانادروالصدلَةوالهبةالشركةإنَّوقالوا،بالبيععادتهجرت

أمرفكلبهللاشتغالمُنعِإنَماالبيعلأنًالجميعفسخوالصحيح

.cردعاً()2مفسوخشرعاصسامفهوكلهاالعقودمنالجمعةعنيشغل

المسألةفيالمالكيالمذهبأتباعبينيفاضلالعربيابننرىثم

الكريم.القرآنيالنصمنالمستنبطةالفقهية

وأحضوالِعدتِهنَ!لا؟فطفَقوهنً:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكومثال

.)3(!العِذَةَ

ثلاثةفعدتهاالمعتادةفأما"لعدتهن)"فطلقوهن:العربيابنيقول

وقدالِإقراءهيالطهارةلأنَ،الثالثةالحيضةفيطعنتإذاوتحلّقروء،

ثلاثهَ.كملت

ماهذاأمرنافياحدثمن-بلفظعائةعنسننهفيابوداوودأخرجه:الحديث)1(

.12صهبرالسنةلزومباب-سننهفيأبوداوود،6صا-!ردفهومنهليس

.3917ص4بر-القرآنأحكام-العربيابن2()

.ارقمآيةالطلاقسورة)3(
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اللهوعبدالقاسموابنمالكفقال؟لمرضحيضُهاتأخرمنوأما

بعدكالمرضعهي:أشهبوقالط،ثلاثةثمأشهرتسعةتعتدُ:وأصبغ

ترضعوهيامرأَتهمنقذبنحتانطلًقوقد،بالسنةأوبالحيضالفطام

نإترثهأنفخافحبّانمرضثم،الرضاعلأجلتحيضلاسَنةًفمكثت

لأنَهاترثهأنْنرى:فقالاوزيدعليوعندهعثمانإلىفخاصمها،مات

،الوفاةعدةواعتدتفورثتهحثانفماتالضغار،منولاالقواعدمنلشت

أربعةأقامتبحملارتابتْفإنْ،رضاعولامرضلغيرالحيضتأخرولو

ومشهورهاعلمائنا،عنالرواياتاختلافعلىسبعةأوخمسةأوأعوام

حفَت.تجاوزتفإنأعوامخمسة

لأنَه،الصحيحوهوالريبةُعنهاتنقطعحتىأبداًتحللاأشهبوقال

منوأكثرعشرةيبقىأنجازأعوامخمسةبطنهافيالولديبقىأنْجازإذا

ذلك()1(.

مالكمذهبعلماءآراءاستعرضقدالعربيابننرىالمثال!ذاوفي

منالصحيحواعتبرهالمالكيةعلماءأحدوهوأشهبرأيمرتَجحااختارثم

بينها.

فقدالمالكيمذهبهأتباعآراءبينفاضلقدالعربيابنكانوإذا

مستقل.برأيوخرجأحيانابعضهارفض

قُلالأهلُّةِعن)يسألونكَ:تعالىاللهلقوللَفسيرهعندذلكومثال

93)2(.والحجًللنًاسمواقيتُهيَ

.1815ص4-!القرآناحكام-العربيابن)1(

.918رقمآيةالبقرةسورة)2(
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الِإحراميجوزأنَهعلمائناعند:الثامنة)المسألة:العربيابنيقول

يجوزلا:الشافعيوقال،حنيفةأبوقالوبه،الحجأشهرقبلبالحج

الحج.أشهرقبلبالحجالِإحرام

هىقلالأهلةعن:)يسألونكتعالىبقولهعلمائنابعضوتعلَّق

لأنيجوزلاوذلك،للحجميقاتاًجميعها،فجعلوالحجللناسمواقيت

الفوائدتخصصفأما،الجملةفيالأهلةحكمبيانافادتالاَيةهذه

لجميعهايُصامُلاأنًهترىألاآخر،دليلمنيؤخذفإنماوتعيينهابالأهلة

:فقالاخرىآيةفيذلكتعالىاللهبئنِوقدلجميعها،يحجلافكذلك

بينمنمخصوصةٌمعلومةٌأهلتًهانًفبيَن!)1(،معلوماتأشهُر)الحبئُ

()2(.الخلافمسائلفيذلكبثناوقدالأهلةجميع

دقيقةًعلميةًمناقشةًالمالكيةعلماءالعربيابنيناقشالآيةهذهوفي

عن)يسألونكالأولىالآيةأنَفبين،الفهمودقةالاستيعابقوةعلىقامت

الثانيةالآيةوجاءت،الجحومنهاللناسالمواقيتبئنتالأهفَة!عامة

أنَمبئناًالسابقةالآيةفيعاماًوردما!لتخصصمعلوماتأشهر)الحج

الاَيةفيالمذكورةالأهلةبينمنْمخصوصةمعلومةأهلتهاالحجمواقيت

السابقة.

الأحكامفيوأدلتهمالفقهاءأقواليستعرضالعربيابنلاحظتئم

مذهبمرجحاًولخلص،مسألةمسألةيناقشهاثم،الفقهيةوالم!نمائل

التيوالأدلةالاصولعلىمعتمداً،الأخرىالمذاهبعلىمالكالِإمام

ذلك:أمثلةومنْ.المقارنبالفقهيُسفَىماوهذا،مذهبهعليهاقام

.791رقمآيةالبقرةسورة()1
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ماعلىاللهَولِتكترواالعِدةَ)ولِتُكمِلوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

.((1مهـ)اكُمْهد

فقال"التكبيراتعدد"فيالفقهاءرأي)واختلف:العربيابنيقول

وخمساًالاولىفيسبعاًثوْروأبوحنبِلبنوأحمدوالليثوالشافعيمالك

وقال،الِإحرامبتكبيرةالاولىفيسبعاَ:قالمالكاًأنَإلَأ،الثانيةفي

،القيامتكبيرةسوى:ثوروأبوأحمدقال،الِإحرامتكبيرةسوى:الشافعي

فيهاست،الثانيةفيوأربعاًالاولىفيخمساًيكثرحنيفةوأبوالثوريوقال

بينيواليلكنْ،الركوعوتكبيرتيالافتتاحبتكبيرةأصلياتوثلاثزواثد

قبلالثانيةفيالقراءةويقدّمالقراءةقبلالأولىفيالتكبيرويقدّمالقراءتين

التكبير.

أصحابهجمععنهاللهرضيعمرأنَحنيفةأبيأصحابوروى

صلاةوركعاتالوضوءكأعدادهذاأنَقوثموظنً،مذهبهمعلىفاتفقوا

قيامفيولا،بيناهاوقدأعدادالوضوءفيليس،قائلهمنوهمٌوهو،الليل

،جماعاتصلاةفيرواياتاختلافمنهووإنما،مقذرةركعاتالليل

النظرعندفيهايترجحوإنَما،الخوفصلاةفيالرواياتكاختلاففهي

إليها:

شيئامنهافعلفمن،روايةكلفيمخيَرالمرءإنَّ:يقالأنْ:أحدها

.قدرهلاالتكبيرنفسالفرضلأنَمنهاالمرادلهتمَ

أقعد،بالدينأنَهملأجل،أرجحالمدينةأهلروايةإنَّيقالأنْوإما

قولعلىمالكقولويرَجحلها،كالتواترنمَلهمفصارشاهدوها،فإنهم

الوِتر.يحبَوِترٌواللهوِترْ،مجموعةمنيتألفتكبيرأًرأفمالعَاًلأنَالشافعي

.185رقمايةالبقرةسورة)1(
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يكونأنيحتملإنًه:يقالبأنْالرِواياتبعضتلخيصيمكنوقد

ثلاثمجموعهامنفيأتيعنهاوأخبرمرةَوالزوائدالاصولعذالراوي

هاهُنافيظهرالأصلياتويحذفالذكرفيالزوائدعلىيقتعحمرأو،عشرة

أهلأعمالإلىالرجوعمنقدمناماالكليفضلولكنأكثر،التباين

()1(.أعلمواللهالمدينة

ءَ

فيالفقهاءأقوالاستعرضالعربيابنأنالمثالهذافيوالملاحظ

وانتصرورذَهاناقشهاثم،كلًأدلةوأوردالعيد،صلاةفيالتكبيرمسألة

الذي،المدينةأهلعملإلىذلكفيمستنداً-المالكية-مذهستلمذهبه

أنْحاولأنهعلى،المالكيالمذهبلدىالأحكاماصولمنأصلاًيعتبر

مذهبهورخحعادأنهإلَأ،كلامهنهايةفيبينهاويوفقالأقوالبينيجمع

الأحكامفيحجةًأسلفناكمايعتبرهالذيالمدينةأهلعملإلىمُحتكماً

بهتثبتالمدينةأهلعملإنَ:بقولهذلكوعلَّل،الفقهيةوالمسائل

النقلبمثابةلأنهإليهايُصارحجةفهوكلظاللهرسولعمللأنهالأحكام

المتواتر.

النَساءطفَقتُمُإذاالنبيئُأيُّها)ياَ:تعالىاللهلقوكأيضاًتفسيرهوعند

6!)2(.لِعدتهنَّفطلقوهُنَّ

سُنَة:ضربينعلىالطلاقإنَّ:السادسة)المسألة:العربيابنيقول

سبعةجمعماالسنَةطلاقعلماؤنا:قال،تفسيرهفيواختلف،وبدعة

فييمّسهالمطاهر،تحيضممًنوهي،واحدةيطلقهاأنْ:وهيشروط

،يتلوهطُهرفيطلاقتبعهولا،حيضفيطلاقتقدمهولاالطُّهر،ذلك

83.صا-%القرآنأحكام-العربيابن)1(

.ارقمآيةالطلاقسورة)2(
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عمرابنحديثمِنْمستقرءاتالسبعةالشروطوهذه،العِوضَعنوخلا

الفقه.ومسألقيالحديتَشرحف!ببينارحسبما،المتقدم

ولو،واحدةًطلقةًطُهرفييطفَقهاأنْالسنَةطلاق:ال!مافعيوقال

بِدعة.يكنلمطُهرفيطلَّقها

ذلكيمَال،طلقةقُرْءكلفييطلِّقهاأنْالسنَةطلاق:حنيفةأبووقال

والعدد.بالزمانتعتبرعندناالسنُةأنًوهو،يتحصللفقه

يمسّهالمطُهرفيواحدةيطلِّقها:قالمالكاًبأنحنيفةأبامالأوفارق

الطلاقفيوِقعلِحيضٍالطُهرتالياًيكوِنولا،العِذَةفيطلأقيتبعهولافيه

ثمتطهُرثمَّتحيضحتىليمسكهاثمَفليُراجعْها))مُرْهُجمفهالنبيِّلقول

.'(النساء(،)لهائطفَقَأنْاللهأمرالتيالعِدةفتلكفتطفرتحيض

فيه.جامعهاطُهرفييطلقهاأنيجوز:الشًعبيوقال

كلفيعاتٌموهذالعدتهنَّ""فطلقوهنقولهبظاهرالشافعيوتعفَق

فيالزمانوتعالىسبحانهاللهراعىوإنما،اثنتينأوواحدةًكان،طلاق

قالفإنهالصحيحالحديثعنغَفْلةوهذهالعدد،يعتبرولم،الآيةهذه

"أرأيت:قالأنهالحديثوفي،الثلاثيدفعوهذا،فليرِاجعها""فرهُ:فيه

".بمعصيةمنكوبانتعليكحَرُمتْ:لهقالثلاثاَ؟طلَّقهالو

.والواحدةالثلاثالطلاقأنَعلىيدذُالآيةظاهرحنيفةأبووقال

يُحدثُاللهَلعلتدريلا!هذلكبعدقولهولولاالشافعيمذهبوهو،سواء

واخرجه،52ص7-!الأولالبابالطلاقكتاب-البخاريأخرجه:الحديث1()

ص2!رضاهابغيرالحائضطلاقباب-مختلفةبألفاظصحيحهفيمسلم

3901.
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أكثرقالوكذلك،الآيةتحتالثلاثدخوليبطلوهذا،6!)1(أمراًذلكَبعدَ

لهم.بديعٌنَمطٌوهوالعلماء

الحديثولكنَّقالوا،كماالآيةإطلاقعليهيخفَفلممالكوأمّا

المسائل.وكتبالحديثشرحفيالتاموبيانهقلنا،كمافسَّرها

ابنحديثفيرذُهفيهجامعطهرفيطلاقيجوزإنه:الشَعبيقولوأما

طلاقمنمنعإذافلأنهمعناهوأما،قدَّمناهفقدنضُهأما،ومعساهبنضَهعمر

يسقطلأنهبالمنعأولىفيهالجامعفالطُّهر،بهالاعتدادلعدمالحائض

له()2(.التاليوبالحيضبهالاعتداد

أخذثم،وأدئَتهمالفقهاءأقوالعرضقدالعربيابننرىتقدَّممما

أنًوأوضح،بالاَيةاستشهادهموضعفيالشافعيرأيفردالأدلةهذهيناقش

عدد،فيمحصورغيرطلاقكلفيعامة"لعدتهن"فطلقوهنالاَيةهذه

الثابتالصحيحبالحديثرأيهوعضَدبائناً،أمرجعياًالطلاقأكانسواء

الرجعيفيالمحصورالطلاقهوالسنَيالطلاقأنَّومقتضاهعمرابنعن

وبهذا.طلقهاأنْبعدفليراجعها""مُرهُالحديثفيجاءولذلكطُهر،في

الحديثبتكملةرأيهيعززثم،الاَيةعمومويخصصالشافعيقوليندفع

لوقعأيبمعصيةمنكوبانتعليكحَرُمتْ:لهقال،ثلاثاًطلقهالوأرأيت

المعصية.هيوتلكللسنَةصريحةمخالفةوهيبائناًالطلاقُ

الثلاثالطلاقأنَعلىيدلالآيةظاهرإنَحنيفةأبيقوليرذُتم

ئحدثُاللهَلعلتدْريلالم1التاليةالآيةعلىمعتمداًوذا!سواءوالواحدة

.ارقمآيةالطلاقسورة()1

.1813ص4!-القرآنأحكام-العربيابن)2(
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أمْراً!ه!)1(.ذلكَبعدَ

كانتفلو،الأحوالوتغيرالنفوستغييربيدهتعالىاللهأنًومقتضاهاْ

أبطلوبذا،الاَيةفيالخعقيبهذاجاءلماالثلاثعلىتدذُالأولىالآية

الاَية.تحتالثلاثدخول

الِإماممذهبوهو-لمذهبهينتصرذلكبعدالعربيابننلاحظثم

عمرابنعنالواردالشريفالحديثمنإليهاستندبمارأيهويرخح،مالك

الكريمة.الاَيةفيوردلماالمفضَل

طُهرفيالطلاقوهوجواز،الشًعبيقولذلكبعدالعربيابنيرذثم

ابنعن،الصحيحالحديتفييثبتماعلىمعتمداًرذُهوجاءفيهجامع

ومفهومه.بمنطوقها!يقَوْلَالذي-ذكرهتقدَّموقد-عمر

العربي:ابنعندالتعصبظاهرة

لدىالتفسيرفيمهمّاً-مرجعاًالقرآنأحكام-العربيابنكتابيعتبرُ

روحفيهظهرتوقد،مالكيمؤلفهلأن-أسلفناكما-المالكيالمذهب

لحدٍالتعصبُهذايبلغلمولكن،عنهوالدفاعالمذهبلهذاالتعصب

منلاحظنافقدالمالكيةعلماءعنتصدرعِلميةزَئَةكلِّعنفيهيتغاضى

ويفنَد)2(المالكيالمذهبعلماءآراءعلىيخرجكانأنهالأمثلةخلال

روحفيهنلمسأنّناعلى،ذلكخلافالصحيحرأىإذاويردّهكلامهم

عندمثلاذلثومن-مقبولاًوجيهاًرأياًكانإذاأحياناًلمخالفيهالإِنصاف

.مهو)3(لِعذَتِهنَّفَطفَقوهُنَ!ه:تعالىاللهلقولىتفسيره

.1رلمايهالطلاصاسورة)1(

الفصل.هذامن932صانظر)2،

.?رقمآيةالطلاقسورة)3(
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ثلاثةففيهابالاستحاضةحيضهاجهلالتي)وأما:العربيابنيقول

:أقوال

علمائنا.قولمشهوروهوسنَةًتجتدُّ:المسيّبابنقال:الأول

تسعة.بعدأشهرثلاثةتعتد:القاسمابنوقال:الثاني

جماعةقولوهوأشهرثلاثةعِذَتها:أقوالهأحدفيالشافعيّوقال:الثالث

()1(.عنديالصحيحوهوالقرويينمنوالمتأخرينالتابعينمن

أغلبفيالعربيابنعندالتعصبروحنلحظفإنناكلههذاومع

هذاعلىوللدلالة،القولطفيعلحهمويغلظمخالفيهيرمىِفنجدهالأحيان

ثلاثة:أمثلةبذكرنكتفي

:الأولالمثال

تَعولُوالم)2(.ألَأأدنَىلأذلكَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

ألآأدنىءذلكإ!تعاقوله:عشرةالثانية)المسألة:العربيابنيقول

:أقوالثلاثةعلىتأويلهفيالناستعولو!اختلف

الشافعي.قالهعيالكميكثرألَآ:الأول

مجاهد.قالهتضفواألَأ:الثاني

.والناسعباسابنقالهتميلواألَأ:الثالث

أننرَلمبشيءٍ-المتفقهينملجئة-رسالةفيعل!تكلمناوقد

هاهنا.نختصره

181ص4-!القرآنأحكام-العربيابن)1( I.

.3رقمآيةالنساءسورة)2(
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لمنزلةوهوحجة:وقالوا،هذابكلامهالشافعيأصحاباعجف:قلنا

لقدحتى،بالفصاحةلهوالاعتراف،العربيةفيوشهرتهاللغةفيالشافعي

ومعرفتهالمعانيعلىغَوصهمعبالضَّاد،نطقمنأفصحهو:الجُوينيقال

يكثرأنخِفتمإنواحدةً"فانكِحوا:الآيةمعنىأنواعتقدوا،بالاصول

".العيالكثرةعنكمتنتفيأنإلىأقربعيالُكم

وقال،الزوجعلىالمرأةنفقةأنعلىيدلوهذا:الشافعيقال

الميللأن،فائدةفيهتكنلم،المَيلهاهنابالعَولالمرادلوكانأصحابه

النِّساءبحقوقبالقياميختلفِوإنما،وقلًتهنالنساءعددبكثرةيختلفلا

تكاثرتكثرنإذافإنَهنّالنًساء،بحقوقبالقياميختلفوإنما،وقفَتهن

.الحقوق

كلهففوبهوُصِفأوعنهقيلأوالشافعيقالهماكلىالعربىْابنقال

وأفصح،فهماًوأثقب،سمعاًأوعىومالك.بحره:كأ)1(ونغب!مالكمنجزء

كلف!ببقولقولمقابلةذلكعلىولَدُئُكوصفاً،بدعوبياناً،وأبرعلساناً

معانيعنالبحثالمسألةهذهفيذلكلكيكشفوالذىِ،وفصلمسألة

يصحبماوحكمتالآيةمعنىعليهركًبتعرفتهإذاحتى،لغةً"عال"قولك

ومَعنىً.لفظاًبه

الرجلُعَالَ:يعقوبقالالميلالأول:معانٍسبعةفيهعلماؤناقالوقد

،)2(.تَعُولواألَأأدنَىلأذلِكَ:تعالىقال،مالإذا

عالَ:الرابع،الحكمفيجارَ:عالَ:الثالثزادَ،:عَالَ:الثاني

!،)3(.فَضلهِمنْاللّهُيُغنيكمُفَسَوفَعَيلَةًخِفتُمْن!وإنْ:تعالىاللهقالافتقرَ

-جرعة.نغبة)1(

.3رقمآيةالنساءسورة2()

.28رقمآيةالتوبةورةس)3(
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السابع:،العائلبمؤونةقام:عال:السادس،أثقل:عالَ:الخامس

غلب.أيصَبرُهعِيلَومنه،غَلبَ:عالَ

وبناءُ،عيالهكثرالرجلعال:ويمَال،ثامنلهالي!السبعةمعانيههذه

مُلجِئةفيذلكبيًناوقد،بعضعلىبعضُهويدخل،ويلزميتعذَى"عَالَ"

وجوهه.بجميعمفضَلاًورُباعوثُلاثَمَثنىمسألةمعقدمناكما،المتفقهين

مالك.قالهبماوالمعنىاللفظلكشهدذلكثبتَفإذا

الذيالميلفييستعمل)تعولرا!ثُلاثيتعالىقولهفلأنَّ:اللفظأما

بهمدخللارُباعيالعيالكثرةفيوالفعلكلهال"و"عمعانيإليهترجع

علىبهاالمنطوقالضادتنفعولمالفصاحةذهبتفقدالاَية،في

.الاختصاص

ينتفيِأنإلى!أقربأدنىل!ذلكقالْتعالىاللهفلأن:المعنىوأما

ثلاثةَكانتوإذا،الميلُغدمواحدةكانتإذافإنه،الميليعني،العَولُ

القِسطعدمخافواإذاالخلقاللهفأرشد،اثنتينفيوهكذا،أقلّفالميلُ

إلىأرب!اًالأجانبمنَيأخذواأن،اليتامىمعالميلفيبالوقوعوالعدل

المأذونالأعدادوفي،اليتامىفيالميلُيَقلأنإلىأقربفذلك،واحدة

ذلك:يقالأنيصحّفلاالعيالكثرةفأماالمراد،هووذلك،ينتفيأوفيها

()1(.عيالكميكثرألَّاأقرب

الثاني:المثال

لأ)2(.المَضَاجِعْفي)وَاهْخروهُنً:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

314.صا-%القرآنأحكام-العرببابن)1(

34.رقمآيةالنساءسورة)2(
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تعالر!ال!؟اهجروهنًقوله:عثرةالحادية)المسألة:العربيابنيقول

:أقوالأربعة!شيهالمضا-تفي

.عباسابنقالهفراشهفيظهرهيوليها:الأول

وطئها.إذايكلمهالا:الثاني

قالهيريد،الذيإلىترجعحتىوِطءولافراشٌوإيًاهيجمعهالا:الثالث

وابنوهبابنورواه،البصريوالحسنوقَتادةوالشَّجيإبراهيم

وغيرهم.مالكعنالقاسم

،تَعالِلهاقالإذاوشدةغلظفيهبقولولكنويجامعهايكلمها:الرابع

.سقيانقاله

:معناهأنواختار،ذلكوذكرمعترضتقدممنذكرهما:الطًبريقال

ليسإذ،بالمضاجعالمرادوهي،البيولصَفي-الحَبْلوهوبالهِجَار-يُربطنَ

الهَجرمنيكونأنيصحفلا،معانٍثلاثةأحدإلا"اهجروهنَّ"لكلمة

هوالذيالهجرمنَولا،بذلكتُداوىلاالمرأةفإن،الهذيانهوالذي

تربطوهنأنإلاوجهلهفليسبهيأمرلااللهلأنالقولمنمستفحش

بالهِجَار.

لأعجبكموإني،والسنَّةبالقرآنعالمٍمنهفوةٌلَهايا:العربيابنقال

أخذهبأنهيصرحأنيردولم،التأويلهذاعلىأجرأهالذيإن،ذلكمن

بكرأبيبتَأسماءأنمالكعنوهبابنرواهغريبحديثهومنه

+قال،ذلكفيعوتبحتىتخرجكانتالعوامبنالزبيرامرأةالصديق

ضرباًوضربهما،بالاخرىواحدةشَعرفعقدضرتها،وعلىعليهاوعتبَ

الضربفكان،تتقيلاأسماءوكانت،اتقاءأحسنالضرةوكانتشديداً،

فإن،اصبريبُنئةأي:لهافقالبكرأبىأبيهاإلر،فشَكتهُوآثر،أكثربها
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نأبلغنيولقد،الجنَةفيزوجَكيكونأنولعفَهُ،صالحرجلالزبير

احتمالمعوالعقدَالربطَفرأى،الجنةفيتزوجهابالمرأةابتكرإذاالرجل

بذلك.التفسيرهذاعلىفأقدمالزبيرفعلمعاللفظ

صوابُعليهبَعُدَكيف،العربلغةوفيالعلومفيتبحُّرهمعلهوعجباً

أخذمنهذهوالحالةبدلهيكنفلمالنظر،سدادعنوحَادَ،القول

السداد.إلىبسالكهاالمفضيةالاجتهادطريقمنالمسألتين

فوجدتهاالنظامهذاعلىالعربلسانفير""هـجمواردفيفنظرنا

الهِجرة،ومنه،الشيءمجانبة!القولمنينبغيمالا،الوصلضذُ:سبعة

فييشدّالذيالحَبل،الحسنالشابالنهار،انتصاف،يضالصهذيان

رسغيه.أحدفييشدُثمالبعير،حَقوِ

عنالبعدوهوواحد،حرفعلىتدورفألفيناهاالمواردهذهفيونظرنا

وجميلالألفةمنينغيالذيالوصلعنبعدقدفالهجرالشيء،

أبعدالشيءومجانبة،الصوابعنبَغدَقدالقولمنينبغيلاوما،الصحبة

،الكلامنظامعنبعدقدالمريضوهذيان،عنهآخرجانبفيوأخذمنه

وإمكانالهواء،اءعتدالفيالمحمودينطرفطِعنبعدقدالنهاروانتصاف

البعيربهيشدّالذيوالحَبل،العابعنبعدقدالحسنوالشابالتصرف

وتحركه.تقلقلهعنربطماواشرسالتصرفهفياسترسالهعنأبعدهقد

أبعدوهن:الآيةفمعنىالبعدإلىالجميعمرجعوكانهذاثبتوإذا

لاوهو،العالِئمذكرهالذيالتكليفهذاإلىيحتاجولا،المضاجعفي

الطَّبري()1(.يختارهأنفكيفالكلبي5السذَيلمثلينبغىِ

.418صا-%القرآنأحكام-العربيابن)1(
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الثالث:المثال

وأنتمْالضَيدَتَقتُلوالَاآمنواالذَينَايها!الويَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

حُرئم!هَ)1(.

والذئبالعقورالكلبفيبقولناحنيفةأبو)وقال:العربيابنيقول

،السباعمنوغيرهاوالنَمروالفهدالسبعفيوخالفنا،والحَدَأةوالغراب

بقتلها.الجزاءالمُحرمعلىفأوجب

:فقالذلكفىِوأطالمذهبهعلىالدليلالعربيابنبينأنوبعد

ولا،الكيلبعلّةالبُرّعلىالترابيحملأنفيحنيفةأبيمنوالعجبُ

والعَقر.الفِسقبعلّةالعقورالكلبعلىالعاديةالسباعيحمل

بعدوالجزاءبالنهيالآيةتتناولهصيدبأنهحنيفةأبووتعلَّقيقولثم

فيمقصودوالجلد،جلدهلأجلصيدأنهعلىوالدليل،النهيارتكاب

الأكل.فيمقصوداللحمأنكما،المالية

لحمُه.يؤكلماإلَّاصيداالعربتسمِّيلاقلنا:

كانتفإنهاصيداً،العربعندكلهاالحيواناتكانتبل:قيلفإن

دونالأحكامالشرعفغئربالتحريمالشرعجاءثم،ودَرجَدثماكلتأكل

.الأسماء

إنًوقولهم،يؤكلفيماإلَأيعرفلاالصيدأنعظيمجهلهذاقلنا:

وقد،للأسماءتابعةالأحكاملأن،باطلالأسماءدونالأحكامغئرالشرع

:قال؟هيأصيذالضَبعُ:عبداللهبنلجابرقالأنهعمًارأبيابنعنرُوي

09.رقمآيةالمائدةسورة(1)
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كبش.،نعم:قالجزاء؟فيها:.قالنعم

عنسألهذلكوبعدأكلهاجوازعنسألهأنهعلىيدلوهذا

.(1)(ئهاجزا

متعصباًالعربيابنكانكيفلناتبئنالمتقدمةالثلاثةالأمثلةومن

وقد،رأيهفيلهالمخالفينعلىردًهأثناءوعباراتهألفاظهفيقاسياًلمذهبه

ردَهوفي،الشافعيالِإمامعلىردًهأثناءالأولالمثالفيواضحاًهذاتمثل

الثالث،المثالفيحنيفةأبيوعلى،الثانيالمثالفيالطبريالِإمامعلى

الدقيقة،العلميةالمناقشةإطارضمن-يخفىلاكما-كانتالردودأنمع

تليق.لاالتيالألفاظتلكمنخلتأنهالوبيدَ

ومدىالفقهيةالأحكاممنالعربيابنموقفاتضحفقدونجالجملة

تطبيقاًشقناهاالتيالأمثلةخلالمن-تفسيرهفيبذلكواهتمامهعنايته

أنهاإلا،الكمحيثمنقليلةًالأمثلةهذهكانتوإنهذا،موقفهعلى

وسعةوتبحرهالمضمارهذافيالعربيابنتقدمعلىواضحةًدلالةًحملت

فيه.الخلافومسائلالفقهدقائقعلىووقوفه،ثقافته

وفقهائهالمالكيالمذهبأئمةمنيعتبرالعربيابنأنيقالوالحق

لهشهدحتى،صيتهوعلاشهرتهفطارت،السَّبققَصَبَحازواالذين

العلَآمةالِإمامهو:العربيبنبكر"أبو:فرحونابنفقالبذلكالعلماء

فيمتقدماً،وحفاظهاأئمتهاوآخرالأندلسعلماءختامِالمتبخَر،الحافظ

أدائهاعلىحريصاً،جميعهافينافذاً،أنواعهافيمتكلماَ،كفَهاالمعارف

.661ص2جى-القرآنأحكام-العروابن()1
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منها")1(.الصوابتمييزفيالذهنثاقبونشرها،

ينبغيكانما،قدرهوجلالهذهالعلميةمكانتهمعالعربيابنأنغير

الأجلَاءالعلماءالفقهاءمنَغيرهتسفيهإلىتصلُلدرجةٍيتعصبأنله

فيعليهموالتغليظ-والطبري،والشافعي،حنيفةأبيالإِمام-أمثال

يُنتقدُمأخذاعليهوشكَلوا،العلماءانتقادموضعجعلهالذيالأمر،القول

هذاعلىوافقوهوماالسبيلهذالهارتضواماالمالكيةعلماءانحتى،بسببه

عباراتهبسببوينتقدهتعصبَهعليهيرذُ-مثلَاَ-القرطبيفنرى،المسلك

الذَينَأثها!يَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندوذلكقولهوشدد،اللَأذعة

.(!)2تَسؤكمْلَكمْتُبْدَإنأشياءَعنْتَسألوُالَاآمنُوا

":النوازلأسئلة"فيالعربيابنقولذكرأنبعد:القرطبيقال

منقوماعتقدَ-العربيابنأي-:قوله-القرطبييعني-:)قلت

تحريمإلىقومذهب:يقولأنبهالأولىكانوإنما،قبحفيهالغافلين

()3(.عادتهعلىجرىلكنه،النوازلأسئلة

.252ص2-!المذهبالديباج-فرحونابن()1

.101رقمآيةالمائدةسورة()2

332.ص6ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(
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عطيَّةابنمولَف

الفقهيةالأحكاممنَ

بالأحكام-المالكيالمذهبأئمة!نكإْ.،م-عطيةابناهتمًلقد

يكنِلمالاهتمامهذاأنًبيدَالتفسير،فيمنهجهعليهقامكأساسالفقهية

جُلَركَّزالذي-مثلًاالعربيكابن-الأندلسيينالمفسرينمنغيرهبدرجة

وعرضمنهاالفقهيةالمسائلواستنباطالأحكامآياتتفسيرعلىاهتمامه

أدلتها.ومناقشة

الفقهيةالمسألةفيالمالكيةآراءذكرعلىعطيَّةابناقتصروإنما

للأحكامهذاعرضهوجاءأدلتها،مناقشةعنصفحاًوضرب،الواحدة

الذيالاتجاههذامنلييبدووالذي،تطويلولاتوسعغيرفيالشرعية

إلىالتفسيردائرةمنيخرجلئلابذلكنفسهيشغللمأنه،عطئةابناتَجهه

كفقيه.لاكمفسروظيفتهمعيتناسبعملوهذا،الفقهدائرة

غيرمنالفقهاءأقوالإلىيتعرضلمعطيَةابنأنهذامعنىوليس

يتعرضكانفقد،تماماًذلكمنتفسيرهخلاأو،آرائهمذكرأوالمالكيين

صورةفيولكن،القبولأووالردّ،بالمناقشةويتعقبهاالآراءهذهلذكر

الحقإصابةذلكفيمتوخياًوإنما،لمذهبهتعصبغيرمنمحدودة

كلنى.اللهرسولعنورفىماإلىذلكفيمستنداً،الصواببجانبوالوقوف

بيانحيثمنلنفسهعطيةابنرسمهالذيالمنهجهذاتطبيقولدى

ودليلَاَصادقاًبرهاناًلتكونتفسيرهمنالأمثلةإلىننتقل،الشرعيةالأحكام

المنهج.هذاسلوكهعلىواضحاً

:الأولالمثال

منْبهِعرضتمْفيمَاعليكُمْجُناحَ)ولاَوعز:جلاللهلقولتفسيرهعند

لَاولكنْسَتذكُرونَهنَّأنَكمْاللّهُعَلِمَ،أنفُسِكمْفِيأكننتُمْأوالنَساءِخِطبةِ
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مَعروداً!)1(.قَولاًتَقولُواأنْإلَآسِرّاًتُواعِدوهُن

العِدًةفيالمواعدةكراهيةعلىالامة)وأجم!صت:عطيَّةابنيقول

أمَتِه.فيوللسيدالبكر،ابنتهفيوللأبنفسهافيللمرأة

لمنزلوإن،داكرههالجبريملكلاالذيالوليفأما:المؤَازابنقال

أفسخه.

فراقها:بعدهايتزوجثمالعِدةفييواعدفيمن-اللهرحمه-مالكوقال

خطبهاحلًتفإذا،واحدةًتطليقةوتكون،يدخللمأوبهادخلإليئَأحمث

وهب.ابنروايةهذه،الخطابمع

القاسم.ابنوقالهإيجاباً،بينهمايُفرًقأنَهمالكعنأشهبوروى

التحريمأنيقتضيماوزاد،الماجِشونابنعنمثلهالحارثابنوحكى

يتأبد()2(.

المالكي،مذهبهذكرإلىنزععطيةابنأنالمثالهذافيونلاحظ

غيرهمآراءيذكرأندونعليهمواقتصر،المالكيةعلماءأقوالواستعراض

وابن،وأشهب،وهبوابنالموًاز،فابن،المسألةهذهفيالفقهاءمن

المالكي.المذهبأعيانمنكلهمالماجشونوابن،القاسم

اللهلقولتفسيرهعند-كذلكالمجالهذافيعطيًةابنعنجاءومما

cسبيلًاهَإليهاستطاعَمنِالبيتِحبئُالنَاسعلى)ولِلّهِ:وجلعزً 3 yء

علىأوالفورعلىالحجوجوبهلالناس)واختلف:عطيًةابنيقول

.235رقمآيةالبقرةسورة)1(

.221ص5جى-الوجيزالمحرر-عط!ةابن)2(

.79رقمآيةعمرانآلسورة)3(
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فيقال،القولينتقتضيمسائلاللهرحمهولمالك،قولينعلى؟التراخي

الفريضةحجةفيعليهمايعجللا:أبواهومنعهالحجأرادفيمنالمجموعة

ابنكتابفيوقال،التراخيعلىفهذا،والعامينالعامولبستأذنهما

علىفهذاوليدعهمافليخرجالفريضةإلاأبويهبإذنإلاأحديحجلا:المؤَاز

الحج:إلىالخروجفتريدزوجهاعنهايموتالمرأةفيمالكوقالالفور،

علىفجعلهالفَخميأبوالحسنالشيخقالعِدَّتها،أيامفيتخرجلا

التراخي.

مالكقولواختلفنظر،فيهاستقراءوهذا:عطيَّةابنالقاضيقال

ممنوذاهباًجائياًالناسيسألأنعلىالحجإلىيخرجفيمناللهرحمه

إقامته.فيعادتهتلكليست

فيماتفإن:لهقيل،بذلكبأسلا:قالأنهوهبابنعنهفروَى

أرىلا:قالأنهالقاسمابنعنهوروَى،اللهعلىحسابه:قالالطريؤ

وإنيِوشمألونوالغزوالحجإلىيخرجواأنينفقونمايجدونلاللذين

يُنفقونمايجدونَلاائَذينَعلى)ولا:سبحانهاللهلقول،ذلكلأكره

لأنهاالبحرفيالنَساءيحجأنمالكوكرهَ:ابزءالقاسمقال!هو)1(،حرفي

يجدونلاالذينالأندل!صأهلمثلإلاالبحرفيأحديحجأنوكره،كشفة

الناسفي)وأدن:تعالىاللهقال:وغيرهمحمدكتابفيوقالئداً،منه

أسمعوما،!)2(عميقٍفجٍّكلِّمنيأتينَضامرٍكلوعلىرجالًايأتوِكَبالحبئَ

ذِكراَ.للبحر

لفظةلسقوطاللهرحمهمالكمنتأنيسوهذا:القاضيالفقيهقال

فيذلكتفسيروسيأتيالبحر،لفظةسقوطالآيةتقتضىِوليسرالبحر،

.19رقمآيةالتودةسورة()1

.27رقمآيةالحجسورة)2(
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()1(.اللهشاءإنموضعه

فيالقولفصلَعطيةابنأنَأيضاًالمثالهذافيالملاحظومنَ

نلاحظثم،لغيرهميتطرقأندونالمالكيةآراءبذكرواكتفى،المسائل

نأإذالبحر،فيالحجكراهةمسألةفيمالكالِإمامعندافعأنهكذلك

:فقالالردفيوتلطف،عليهيدلمفهومهاولاالآيةتقتضيةلاالرأيهذا

البحر.لفظةلسقوطاللهرحمهمالكمنتأنيسوهذا

الثاني:المثال

المفسرينمنالفقهاءلاَراءيتعرضِعطيةابننرىالمثالهذاوفي

وعملالقياسعلىذلكفيمعتمداَوالرذ،بالمناقشةويتعقبها،المالكيين

بجانبوالوقوفالحقإصابةذلكمنمتوخياً،الشريفوالحديثالصحابة

.الصواب

الخمرعنيسألونكَ!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعندعطثةابنيقول

نفعِهما!)12:منْأكبروإثمفماللنَاسِومنافغكبيرإثئمفيهماقلْوالميسِرِ

أنهابالزَّبدورمتغلتإذاالعنبخمرأنَعلىالامة)وأجمعت

وجمهوروالكثير،منهااعليلأفيواجبالحدًوأنوكثيرها،قليلهاحرام

،وكثيرهقليلهفمحرًمٌالعنبخمرغيرمنكثيرهأسكرماأنَعلىالأمة

وابنليلىأبيوابنالثَوريوسفيانحنيفةأبووقال،واجبذلكفيوالحذَ

فما،العنبخمرغيرمنفيأسكرما:الكوفةفقهاءمنوجماعةشبرمة

حدًإلىالوصوليتعمدأندونمنهأحدسكِروإذا،حلالمنهئسكرلا

.IVYص3جى-الوجيزالمحرًر-عطيةابن(1)

.921رقمآيةالبقرةسورة(2)
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عليه.حدَّفلاالسُّكر

بكروأبوالنظر،يرذُهضعيفقولوهذامحمد:أبوالقاضيقال

.السلامعليهالنبىأنَورُويَ،خلافهعلىوالصحابةالفاروقوعمرالصديق

")1(حرامفقليلهكثيرهأسكروما،حرامخمروكلخمر،مسكرٍ"كل:قال

حجةًولالقائلمقالةالخبرهذايُبقِلم"الِإشراف"،فيالمنذرابنقال

لمحتجّ()2(.

الثالث:المثال

وعرضهاالشرعيةللأحكامبيانهوراءمنيقصدهناعطيًهَابنونلاحظ

بعدالتنبيهمعمنها،الصحيحعلىوالوقوفالصدقوتحرِّيالحقتوخِّي

.والصوابالحقهيلأنهابمقتضاها،والعملاتباعهاوجوبعلىذلك

حرثَكمفأتوالكمحرث!الونِساؤكمْ:تعالىقولهتفسيرعندذلكومن

شئتمْ!)3(.أنَى

نأإلىبأين-أنَى-أيف!رهاممنفرقة:)وذهبتعطئةابنيقول

خلافهعنهعمر،ورُوىِبنعبداللهعنذلكجائز،ورُويالذُبرفيالوطء

مُليكةأبيعنآيثك!اًالِإباحةورويت،بهاللائقهووهذا،فعلهمنوتكَفير

ابنعنسالمعنرومانبنيزيدعنمالكواها)-jالمنكدر،بنومحمد

نأبيانباب-الأيثربةكتاب-عمرابنعنمسلمأخرجهالأول:حديثانهذان)1(

كلباب-ماجةوابن،092ص4بوالترمذي،1588ص3!خمرمسكركل

ماجاءماباب-الأشربةكتاب-الترمذي:والثاني،1241ص2!حراممسكر

ماباب-الأشربةكتاب-ماجهوابن،292ص4!-حرامفقليلهكثيرهأسكر

.2411ص2!كثيرهأسكر

.167ص2ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن)2(

.223رقمآيةالبقرةسورة)3(
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في"العتبية"،وقدوقعالذيوهوِ،نحوهفيشيءمالكعنورُويعمر،

عهدفيذلكفعلرجلًاأنَبعضهمورَوى،مالكعلىذلككذب

الآية.هذهفنزلتفيهالنًاسفتكلمص!سَصالنبيئَ

مصففي!شَيراللهرسولعنوردوقدمحمد:أبوالقاضيقال

أنهعنهوورد،دبرها"فيامرأةًأتىمن"ملعون:قالأنهغيرهوفيالنًسائي

وهذامحمد")1(قلبعلىانزلبماكفرفقدذبرهافيامرأةًأتى"من:قال

هذهفييعرجأنالآخرواليومباللهلمؤمنينبغيولا،المتَبعالحقّهو

()2(.غيرهربلاالمرشدواللهعنهتصخَأنبعدعالمزَلَّةعلىالنازلة

الرابع:المثال

المسألةفيوآرائهمالفقهاءأقواليستعرضعطيًةابنلاحظتوقد

.المقارنبالفقهيسمًىماوهذا-المالكيةآراءجانبإلى-الواحدةالفقهية

1(

?Y

01!المجهودبذللرحأبوداوودانظر:،هريرةأبيعنأبوداووداخرجه:الحديث(

صا-بالحائضاتيانكراهةفيجاءماباب-سننهفيوالترهذي902،ص

أوكاهناً،دبرهامنامرأةًأوحائضاًأتىمق9بلفظ902صابماجهوابن،242

النَساءأتىمن"بلفظالزوائدمجمعوفيعمد"علىانزلبماكفرفقديقولبمافصذقه

.992ص4بركفر"فقداعجازهنفي

وقالبمشهور،ليسمخلدبنوالحارثحَجر:ابنقالالقدير:فيضفيالمناويقال

المناويانظر:.صالحأبيبنسهلعلىفيهاختلفوقد،حالهيعرفلاالقطانابن

.4ص6ب-القديرفيض-

مْمبمةابنعنالأثرمحكيمحديثمنإلاالحديثهذايعرفلاالترمذيوقال

الزمذي-التغليظالعلمأهلعندالحديثهذامعنىوإنماهريرةابيعنالهجيمي

2.2!اصاب

.183ص2ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن(
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منالأربعةالفقهاءأقوالبجانبوالتابعينالصحابةأقواليعرضفكان

لمذهبه.تعصبهعدمعلىواضحةدلالةذلكوفيترجيحغير

لفهِوالعُمرةَالحبئَ)وأتِفُوا؟تعالىاللهلقولتفسيرهعندهذاويتمثل

!ء)9(.الهَديمنَاستيسرَفمااحصرتمفإن

الله-رحمه-مالكفقال،العُمرةفرضفي:)واختلفعطيةابنيقول

،العامفيواحدةًمرةًعندناوهيكالوتر،تتركأنينبغيلاواجبةسنةهي

أصحابعنالِإشراففيالمنذرابن،وحكى،أصحابهجمهورقولوهذا

أبيعنوالبغداديينالقرويينبعضوححَى،واجبةغيرعندهمأنهاالرأي

سنة.وبأنها،كالحجيوجبهاأنهحنيفة

طالب،أبيبنعليعن"يىُوي،العلماءمنوجمهورمسعودابنقال

تابعينوجماعةوالشًعبيوأحمدوإسحاقوالشافعيعمروابن،عباسوابن

المالكية.منالجهمابنوقاله،كالفرضواجبةأنها

منزلةَالحجمنالعمرةنزلت،فرضوالعُمرةالحج:مَسْروقوقال

الضَلاة()2(.منالزكاة

صَعيداً)فَتَيَضمُوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاًذلكأمثلةومن

.(3)طَيباً!ر

أجلمن"الطيب"الصَّعيدفيهالفقهاء)واختلف:عطئةابنيقول

وأكانتراباً،الأرضبوجهيتيمم:كلئفةفقالتبالطيبإياهالآيةتقييد

وهذاالطاهربمعنىالطَيّبوجعلت،سبخةًأومعدِناًأوحجارةأورملًا

.691رقمآيةالبقرةسورة(1)

.581ص2جى-الوجيزالمحرر-عطئةابن)2(
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هذافيوهذاالحلالبمعنىالطِّيب:منهمطائفةوقالت،مالكمذهب

قَلِقْ.الموضع

ذكرهجلقالكما،المنبتبمعنىالطّيّب:وطائفةالشافعيوقال

وهذه،الترابهذاعلىالضَعيدءُفيجينَبَاتُة!)1(يَخرجُالطيبُ)وَالبَلدُ

.ذكرناهمماذلكبغيرالتئممتجيزلاالطائفة

ولامنقولغيرطاهرمُنبِتترابفيالرجليتيمَّمأن:الِإجماعفمكان

الذهبعلىالرجليتيمَّمأن:المنعفىالِإجماعومكان،مغصوب

وأوغيرهماوالفَحمكالخبزالأطعمةأووالزمردوالياقورتالفضةأوالضَرف

()2(.النجاساتعلى

الفقهيةالمسألةفيالمذاهبلآراءعرضهبعدعطيَّةابننلاحظوهنا

وبهذا،واضولهلمسائلهالمحرِّرعلمهمنالواثقالعالِمفصلفيهايفصل

ولااضطرابغيرمنوالتزامهاالشرعيةالأحكاملاتَباعواضختًمعالِمَيرسم

قلق.

ابنمنهجعلىكشواهدعرضناهاالتيالأمثلةخلالومنكلهتقدممما

موقفهذا،موقفهيتضح،الفقهيةوالمسائلللأحكامعرضهفيعطية

واصولهدقائقهعلىالواقفوأحكامهالفقهبمسائلالبصيرالفقيهالعالِم

هذاتصرُّفهيكونوبذا،استفاضةولاإسرافغيروفيميلأوتعصبدونما

الفقه.فيإماماًكونهوبينكمف!رووظيفتهطبيعتهبينالتوازنحقققد

.58رقمآيةالأعرافسورة(1)
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القرطبىعناية
تَحح

الفقهيةبالأحكام

فيبيالعمابنمسلَكَسلَكَالقرطبيّأنإلىسابقاًأشرناقدكنا

النصوصألفاظعليهاتدلالتيالشرعيةالأحكاماستنباطحيثمنتفسيره

الكريمة.القرآنية

واستعراض،الفقهيةالأحكامبيانفيوأفاضتوسعالقرطبيأنغير

كتابهغداحتى،المجالهذافيومناقشتهاالعلماءوآراءالفقهاءأقوال

.كبيرةأسفارعشرةفيتقعفقهيةًموسوعةً

المنهج،بهذابالتزامهتفسيرهمقدمةفيصرَّحفقدذلكفيعجبَولا

المؤرخينوأخبارالمفسرينقصصمنعنهأضربعمَّاتعويضاًجعلهإذ

:فقال

معناها،عنتسفربمسائلالأحكامآيتبيينذلكمن)واعتضت

حكمينأوحُكماًتتضمنآيةكلفضمنتمقتضاها،إلىالطالبوترشد

والتفسيرالنزولأسبابمنعليهتحتويمافيهاتبينمسائلزاد،فما

إلىهكذاوالتأويلالتفسيرمنَفيهاذكرتحُكماتتضمنلمفإن،والحِكَم

.()1(الكتابآخر

مدىعلىدلًتالمجالهذافيمتعددةًمواقفالقرطبيسلكولقد

الشرعية.والصسائِلالفقهيةبالأحكاموعنايتهاهتمامه

وهو-مالكالِإماممذهبلآراءيعرِضكانأنهالمواقفهذهومن

الرضاإلىبذلكيشيرولعلًه،تعقيبأورذدونالفقهيةالمسألةفي-مذهبه

.3صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(
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.الأحكاممنذكرماكلعنوالقبول

عَليكمُحَرثمَ)إنَّما:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومثال

عَادٍولاَاضطُرغيرَباغٍفمنِاللّهِلغيرِبهِاهلَّوَمَاالخِنزيرِولَحمَوالدًمَالمَيتةَ

.مهـ)1(عَليهِإثمَفَلَا

خَمر،إلىاضطّرّفإن:والعشرونالرابعة)المثلة:القرطبىِيقول

وبه،يشربفلاعطشأوبجوعكانوإن،خلافبلاشرباهبإ!كانفإن

قولوهوعطشاً،إلاالخمريزيدهولا:قال،العتبيةفيمالكقال

بثمرطالميتةوحرًممطلقاً،تحريماًالخَمرحرئمتعالىاللهفإن،الشافعي

شربها،عطشاًأوجوعاًعنهالخمرُرَذَتإنالأبهريوقال،الضرورةعدم

تعالىوقال،للضرورةأباحهثُمَّرج!فإنهالخِنزيرفيقالتعالىاللهلأن

الجليبالمعنىللضرورةالخنزيرإباحةفيفتدخل،رجسإنهاالخمرفي

الجوعترذَأنبدَّولاساعةولوترويأنبدَّولا،القياسمنأقوىهوالذي

.مدةولو

:قالأنهالقاسمابنعنأصبغروى:والعشرونالخامسةالمسألة

ضواذَيقربولاالميتَةَويأكلالخَمر،يشربولا،الذَمالمفطريشرب

يلزمالخمرلأنالخمر،يشربولاالبولويشربوهبابنوقال،الِإبل

الشافعي.عليهنصَق،أغلظفهيالحذفيها

لا،أوْيسيغهابخمرفهابلقمةغمقَفإن:والعشرونالسادسةالمسألة

وقال،ضرورةلأنهاحبيبابنذلكوأجاز،ذلكيدعًيأتمخافة،لافقيل

وأما،تعالىاللهوبينبينهفيمايجوزفإنهبلقمةالغاصأما:العربيابن

غيرهامنالغصةصورةالحالبقرائنعليناتخفىفلاشاهدناهفإنبيننافيما

.173رتمآيةالبقرةسورة)1(
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عندالعقوبةمنَوسلمظاهراًدناهحدًيظهرلموإن،ذلكظهرإذافيصدق

لأنهاالميتةأكلآدمابنولحمَوخِنزيراًميتةًالمفطروجدإذاثمباطناً،الله

أولىالمخفَفوالتجريم،بحاليحلّلاآدموابنوالخنزير،حالفيحلال

وطىءأجنبيةأوأختهيطأأناكرهلوكما،المَتقلالتحريممنيقتحمأن

()1(.الأحكاملهذهالضابطهووهذا،بحاللهتحللأنه،الأجنبية

المالكيةعلماءذكرهاالتيالأحكامأنالسابقالمثالمنوالملاحظ

الفقهيةالقاعدةعندنزولاًالضرورةعندالمحظورإباحةتقتضي

إلايجوزلاتحريمهبعدالفعلفإباحة"المحظوراتتبيح"الضرورات

مقاصدوجاءت،الحياةفواتأوالهلاكإلىالمُفضيةالضرورةبابتحصَ

الفقهيةالقاعدةوفقالدينصحةلقيامالبدنسلامةعلىللحفاظالشرع

القياميرافقهاالبدنسلامةأنإذ"الأديانصحةعلىمقدمةالأبدان"سلامة

جه.5ِأتمًعلىالشرعيةبالتكاليف

علىتكنلم"المحظوراتتبيخ"الضروراتقاعدةأنالملاحظثم

."بقدرهارتقدًالضرورة":وهيعنهامتفرعةأُخرىبقاعدةفقُيًدتإطلاقها

أهون"يختارقاعدةحولدارالعربيابنكلامأنأيضاًبالذكروالجدير

الخيار.وعدمالاضطرارعندين"الشرً

ومنهاالفقهيةالمذاهبلآراءيعرضذلكبعدالقرطبينرىثمَّ

إلقلحيفأيفتاًَيشحرلمحعلهتعقيبأوبينهاترجيحدونمالكالِإماممذهب

.والقبول

يَتَبيًنَحَتَىواشرَئواممغوَكُلُوا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندذلكومن

.228صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبى()1
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إلىالصًيامَأتضُواثُمًالفَجرمنَالأسودِالخَيطِمنَالأبيضالخَيطلكئم

اللًيلَ!)1(.

ناسياًجامعفيمنواختلفوا:عشرةالحادية)المسألة:القرطبييقول

فيعليهليسوإسحاقوأصحابهحنيفةوأبوالشافعيفقال،أكَلَأولصومه

.كفارةولاقضاءلاشيءالوجهين

مثلوروي،كفارة5لاالقضاتعليه:والاوزاعيوالفَيثمالكوقال

مثل:وقال،جامَعإنالكفًارةعليهأنعطاءعنرُويَوقد،عطاءعنذلك

ينسى.لاهذا

القضاءفعليهناسياًأوعامداًوطىءسواءالظاهر:أهلمنقوموقال

بنأحمدذهبوإليه،الملكعبدالماجِشُونابنقولوهو،والكفارة

والعامد،الناسيبينفيهيفرقلمللكفَارةالموجبالحديثأنإلا،حنبل

()2(.عليهشيءَلاالمنذرابنوقال

الفقهيةالمسألةهذهفيالفقهاءآراءعرضقدالقرطبيوجِدناوهكذا

عنرضاهإلىأسلفناكمايشيرهذاولعلَّ،الآراءهذهبينيرجَحأنغيرمن

.الأقوالهذه

معيقفثمويرِدّهالظاهرأهلمذهبيرتضيلاالقرطبينرىثم

هذاويتضحومضموناَ،منطوقاًالصحيحالحديثعلىاعتماداًالجمهور

الورثة.بموافقةالثلتَمنبأكثرالوصيةمسألةفي

حَضَرَإذاعَليكمْكُتِبَ!اله:تعالىاللهقولتفسيرعندالقرطبييقؤل

.187رقمايةالبقرةرةسو)1(
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علىحَفاًبِالمعروفِوالأقربِينَللوالِدينِخَيراًالوصيًةُتَركَإنْالمَوتأحدَكم

.()1لأالمُتًقينَ

المريضأنإلىالعلماءمنالجمهورذهبعشر:الثالثة)المسألة

وهوعليهئحجَرلا:فقالواالظاهرأهلوشذَ،مالهفيعليهئحجَر

عليهم.يردوالمعنىوالحديث،كالصحيح

أشرفتُوجعمنالوداعحجةفيجمراللهرسول"عادني:سعدقال

وأنا،الوجعمنَترىمابيبلغاللهرسولي!:فقلت،الموتعلىمنه

لا،:قال؟ماليبثلثيأفأتصذَق،واحدةبنتإلايرثنيولا،ذومال

ورثتكتذرإنإنككثير،والثلثالثلث،لا:قال؟بشطرهأفأتصدق:قلت

النّاس")2(.يتكفَفونعالةًتذرهمأنمنخيرأغنياء

الورثة،أجازهاوإنالثثمنَبأكثرأيضاًالوصيةَالظاهرأهلومنع

مُنعإنماالمريضلأن،وهوالصحيح،الورثةأجازهاإذاالكافَةذلكوأجاز

كانحقَّهمالورثةأسقطفإذا،الوارثلحقالثلثعلىبزيادةٍالوصيةمنَ

ابنعنالدارقطنيوروَى،عندهممنكالهبةوكانصحيحاً،جائزاًذلك

.()3(الورثةُيشاءأنإلالوارثالوصيًةتجوز)الا:!ميهاللهرسولقالعباس

دليلهلرجحانبجانبهووقفالجمهوررأيرخحقدالقرطبيكانوإذا

عليهالجمهوررأيمرخحاًالمالكيةرأييرذُنجدهفإننا،الظاهريةرأيورد

.018رقمآيةالبقرةسورة)1(

-!2خولةبنسعديالنبيرثيبابصحيحهفيالبخاريأخرجه:الحديث)2(

بابالزمذي،1255ص3ببالثلثالوصيةباب-مسلمصحيح،301ص

.023ص4جى-بالثكالوصيةفيجاء-ما

.7989،152،ص4بسننهفيقطنيالدارأخرجه:الحديث)3(
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ذلك:ومثال،صحتهعلىالدليللقيامذلكمرتضياً

إلىالرفَثُالضَيامِليلةَلكُمْأحل":تعالىاللهلقولتفسيرهعند

.(1)لةنسائِكُم

ثوروأبووالشافعيمالكقال:عشرةالثانية)المطلة:القرطبييقول

عامداًفجامعفِطرهذلكأنفظنَّناسياًالصائمأكلإذا:الرأيوأصحاب

فيِوقيل،نقولوبهالمنذرابنقال،عليهكفارةولاالقضاءعليهأن

جُرأةَصومهحرمةلهتكقاصداًكانإنوالكفارةالقضاءعليهالمذهب

أكلمنلأنيكفَرألامالكأصلعلىيجبكانوقدعمر:أبوقال،وتهاونأ

وعندوهومفطر،هتكحرمةفأي،ذلكصومهيقضيمفطرعندهفهوناسياً

لصومه.ناسياًأكلمنكلبمفطرليسمالكغير

وأأكلمنإقالجمهور:قالوبهالصحيحوهو-القرطبيأي-قلتُ

رسولقالهريرةأبيبحديثتاممهص!وأنّ،عليهقفاءفلاناسياًشرب

تعالىاللهساقههورزقفإنماناسياًيثربأوناسياًالصائمأكل))إذاجمم!الله

11)2(وسقاهأطعمهاللهفإنَصومه"وليتمًروايةوفي-"عليهقضاءولا-إليه

.ثقاتوكلُّهمصحيحإسنادوقالالذَارقطنيأخرجه

فيناسياًأكلعفَنيسألعبداللهأباسمعت:الأشرمبكرأبوقال

عبداللهأبوقالثم،هريرةأبيحديثعلى4شيعليهليس:قالرمضان

لاالمنذرابنوقال،وضحك،القضاءعليهيقولمالكاًأنوزعموا:مالك

.187رقمآيةالبقرةسورة1()

كتابصاثم"وهوناسياًأكل"منبلفظصجحهفيالبخاريأخرجه:الحديث)2(

.0IVص8بر-الأيمانفيناسياًحنثإذاباب-والنذورالأيمان

705http://www.al-maktabeh.com



يتمقالوإذا،صومهيتمُّناسياًشربأوأكللمنجمييهالنبيئَلقولعليهشيء

01)1(.كاملتائمصومفهوفأتفَهصومه

القرطبي:عندالتعصبظاهرة

!ر!

فقد،القرطبيعند-المذهبيالتعصبظاهرة-الظاهرةهذهتنعدم

مخالفاًكانوإن،بجانبهوالحقالصّوابيجدماالمذاهبمنَيرخحكان

محَوخياًويعارضهمذهبهعلىالقرطبييخرجكانب!!-المالكي-لمذهبه

سبقفيماالإتجاههذالاحظناوقد،ودليلهالمخالفحجةنقلفيالدقًة

التوضيح.فيزيادةفقطمثالينبذكرنكتفيأنناغير،الأمثلةمنَ

الفهِشعائرِمنْوالمروةَالففَا)إن:تعالىلقولهتفسيرهعند:الأولالمثال

بهِمالأ)2(.يطَؤَفَأنْعليهِجُناحَفلَااعتمرَأوالبيتَحَبئَفمنْ

الصّفابينالسًعيوجوبفيالعلماء)واختلف:القرطبييقول

مذهبمنَالمشهوروهو،ركنهوحنبلوابنالشافعيفقال،والمروة

عليكمكتبقداللهفإن"اسْعوا:والسلامالصلاةعليهلقولهمالك

كهـْ)4(الصِّيامُعَلَيكُئمكالوكُتِبَ:تعالىكقولهأوجببمعنىوكتبَ")3(،السع!

العباد")5(علىاللهكتبهنَصلوات"خمس:والسلامالصلاةعليهوقوله

322.ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي(1)

.158رقمآيةالبقرةسورة)2(

بلفظسننهفيقطنيوالدار،422ص6!مسندهفيأحمدالإمامأخرجه:الحديث)3(

ص4جىالمستدركفيوالحاكم255ص2جى"عليكمكتبالسعيف!ناسعوا9

.07

.183رقمآيةالبقرةسورة)4(

المحافظةباب-الصامتبنعبادةعنالنسائيأخرجهحديثمطلعالحديثهذا)5(

=ص2يؤلربلمفمنباب-والزمذي81،-08صابرالخمسالصلواتعلى
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بينيسعى-لمج!راللهرسول"رأيت:قالتشيبةولدامَعنماجهابنوخرًج

شوطاًأوتركهفمنشدّاً")1(إلًاالأبيُميقطعلا:يقولوهووالمروةالضَفا

فيطوف،مكهإلىذَكَرحيثمنأوبلدهمنرجععامداًأوناسياًمنه

كانمالكعندوسواء.بالطوافمتصلاًإلَآيكونلاالسعيلأن،وشمعى

أصابقدكانفإنفرضاً،العمرةفييكنلموإنعمؤأوحجٍفىِذلك

مناسكه.تماممعمالكعندوهديفعمرةالنَساء

وسعى.وطافرجعإذاللعمرةمعنىولاهدفيعليه:الشافعيوقال

تركهفإن،بواجبليس:والشَعبيوالثوريوأصحابهحنيفةأبووقال

وهوالحجسننمنسنةلأنهبدمجُبرَبلادهإلىيرجعحتىالحاجمنأحد

العتبيه.فيمالكقول

تطوعأنهسيرينوابنمالكبنوأنسالزبيروِابنعباسابنعنورُويَ

خيراً!هه)2(.تطَؤَعَ!ومنْ:تعالىلقوله

وقولهذكرنالِما،تعالىاللهرحمهالشافعيإليهذهبماوالصحيح

فالواجب،الحبئَلمجملبياناًفصار"مناسككمغنَي"خذواالسلامعلمِه

أنهعلىيتفقلمإذاذلكمثلِكانوماالركعاتلعددكبيانهفرضاًيكونأن

والمروةالصفابينيطوفونقوماَعباسابنراى:طليبوقال،تطوعأوسنَة

()3(.اسماعيلامُافكُمأورثتكُمماهذا:فقال

الخمسالصلواتفرضباب"افترضهن"بلفظماجةوابن،1"11--"11=

.944صاجىعليهاوالمحافظة

599.ص2!والمروةالصفابينالسعيباب-ستهفيماجةابنأخرجه)1(

.158رقمآيةالبقرةسورة)2(

مستدركه=فيالحاكماخرجه:الحديث،183صا-!القرآنأحكام-القرطبي)3(

http://www.al-maktabeh.com



الشافعيقولورخحالمالكيةرأيعلىخرجقدالقرطبينرىوهكذا

والأرجح.الأقوىللدليلاستناداً"الشافعيإليهذهبما"والصحيحبقوله

أيضاًالمالكيةرأيعلىيخرجالقرطبينجدالمثالهذاوفي:الثالْيالمثال

دليله.لقوةفرجحهغيرهمعندفوجده،والحقالصوابتحرَّىلأنه

تحلِقوارؤوسَكُمْ!الوولاَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندالقرطبييقول

محِفَةثا)1(.الهَديُيبلُغَحتَى

هديَهينحرحتىرأسهيحلقأنلأحديجوزلا:السادسة)المسألة

!ولاَ:تعالىقولهذلكفيوالأصل،الحِلاققبلالذبحسنَةأنوذلك

بدأ-لمجر،الرسولفعلَوكذلكمحِفَهُ!الهَديُيبلغَحتىرؤوسَكمْتحلِقُوا

النحرقبلالحلاقفقذَمهذاخالففمن،ذلكبعدحلقثمهديَهفنحر

شيءفلاالأولكانفإنوقصداً،عمداًأووجهلاًخطأًيقذَمهأنيخلوفلا

وقال،مالكمذهبمنوهوالمشهورالقاسمابنعنحبيبابنرواه،عليه

روىفقدالثانيكانوإن،حنيفةأبوقالوبه،الهديُعليهالماجشونابن

الشافعي.قالوبهالنَّحرعلىالحلقتقديميجوزأنهأبوالحسنالقاضي

نأعباسابنلحديثالجوازوالصحيحالمنعالمذهبمنوالظاهر

لا:فقالوالتأخيروالتقديموالرميوالحلقالذبحفيلهقيللمجؤالنبيً

حرَتَ)2(.

صا!للشوطيالمنثورالدروانظر:271،ص2بصحيححديثوقال-

161.

.691رقمآيةالبقرةسورة(1)

صا%والرأساليدشارب!االفتيابابالعلمكتابالخاريأخرجه:الحديث)2(

.31
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ذبحعضَنسئل!سًييهالنبيئَأنعمروبنعبداللهعنماجهابنوخرًج

حرج()1(.لافقاليذبحأنقبلحلقأويحلقأنقبل

مخالفهمذهبورتجَحعليهوخرجمذهبهالقرطبيردكيفرأيناوهكذا

برفعقضىالذيجميرالنبيئعنالثابتةالسنًةوهوصحتهعلىالدليللقيام

)1لمر44رَالنحر.علىالحلققذَمعمنالحرج

لأحكامالجامعكتابهعلىالاطلاعخلالمن-القرطبيلاحظتوقد

والمسائلللأحكامتناولهفيالمالكيالفقهعلىيقتصرلمأنه-القرآن

الأخرىالفقهيةالمذاهبآراءجانبهإلىيَعرضكانوإنما،الفقهية

يسفَىماوهذا،وغيرها،حنبلوابنوالشافعي،حنيفةأبيالِإمامكمذهب

الفقهاءأقوالخلالهيعرضكانمسلكاًذلكفيسلكوقد،المقارنبالفقه

وأمثلةوتفنيدها،مناقشتهافييبدأوبالتاليأدلتها،يذكرثم،المسألةفي

الله.شاءإنالمطلوبيتمبهإذفقطواحدبمثالنكتفيكثيرةذلك

أوجاءَسَفرٍعلىأومَرضَىكنتمْ!وإنْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

صَعيداًفتيمَّموامَاءًتَجدوافَلمْالنَساءَلَامستمُأوْالغَائطِمنَمنكمْأحذ

طَيبا!)2(.

لامستم"أوقوله:والعشرونالسادسة)المسألة:القرطبييقول

خمسة:مذاهبعلىالآيةحكمفيالعلماءواختلفالنساء"

البخاريأخرجه:والحديث382،ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي(1)

نسكأقدممنباب-ماجةوابن31،صا!إلةاعلىواقفوهوالفتياباب

.1401ص2!نسكقبل

.43رقمآيةالنساءسِورة)2؟
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سعإلالهذِكرَلاوالجُنبباليد،مختصههناالملامسة:فرقهَفقالت

فلا،الآية"مرضىكنتم"وإن:بقولهالمرادالمعنىفييدخلفلمالماء،

الماء،يجدحتىالصلاةيدعأوالجُنبيغتسلإنما،التيممإلىلهسبيل

عمربقوليقلولمعمر:أبوقالمسعود،وابنعمرعنالقولهذارَوىَ

الاَثار.وحملَةالرأيوأهلالأمصارفقهاءمنأحدالمسألةهذهفيوعبدالله

لمبيدهواللَأمسيتيممفالجُنب،القولهذاعكسحنيفةأبووقال

لِقَذةامرأتهالرجلقَبًلفإذا،لوضوئهناقضهوولابحدثفليسذِكرلهيَجر

رسولأنعائشةعنقِطنيالذَاررواهبماهذاوعضَدوا،لمَينتقضوضوءه

فقلت:عروةقاليتوضأ،ولمالضلاةإلىوخرحنسائهبعضقَبَّلجمدالله

)1(.فضحكتأنت؟إلَأهنمن

التذَ،إذايتيفَمباليدوالملامِس،يتيممبالجِمَاعالمُلامِسُمالكوقال

الآية.مقتضىوهووضوءفلاشهوةبغيرلمسهافإذا

كانوإن،عليهشيءفلاكثيفتَوبعليهاكانإن:زيادبنعليوقال

الوضوء.فعليهخفيفاً

وجبفقدبلمسهالفَذةقصدفمن:المُنتقىفيالباجيالوليدأبوقال

روايةمنالعُتبيةفيمامعنىوهذايلتذّ،لمأوبذلكالتذَالوضوءعليه

مالكعننافعابنروىفقد،بمجردهالِإنعاظوأما،القاسمابنعنعيسى

وقال،مَذيٌأولص!قمعهيكونحتىذَكَرٍغُسلَولأ!ضوءًيوجبلاأنه

فيمالكقولوهذاوضوءهإنعاظاًانتقضرأنعَظَمن:إسحاقأبوالشينيِ

المدونة.

.138صا!مختلفةبرواياتسننهفيقطنيالدْارأخرجه:الحديث()1
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سواءالمرأةبدنإلىبدنهمنبشيءالرجلأفضىإذا:الشافعيوقال

ابنقولوهو،بهالطهرنقضتعفَقالجسداعضاءمنبغيرهاأوباليدكان

وربيعة.والزهريعمروابنمسعود

اليدبغيركانوإنالطهر،نقضباليدالفَمسكانإذا:الأوزاعيوقال

!و)1(.بِأيديهِمْ)فَلَمَسُوهُ:تعالىلقولهينقضهلم

وابنهعمرعنمرويوهو،مالكمذهبأشدّهامذاهبخمسةفهذه

وأنالجماعدونماالملامسةأنمسعود،بنعبداللهقولوهو،اللهعبد

الفقهاء(.أكثرذهبهذاوإلىبذلكيجبالوضوء

مذهبإلىيشيرثمالفقهاء،آراءيستعرجم!القرطبينَجدُوهكذا

نأهذا؟يؤكدومفَا،لهبالتعصبيتهملاحتىخفيئبطرفمالكالإمام

حيثالمسألةهذهفيالعربيابنكلاميسوقالعرضهذابعدالقرطبيّ

مالك.مذهبإلىالمَيلجانبفيهبرز

فإن،الآيةمعنىمنالظاهروهو:العربيابن)قال:القرطبيفيقول

منمنكمأحدٌجاء"أوقولهوإن،الجمَاعأفادخنُباً""ولاَأولهافيقوله

فصارت،والقُبَلالفَمسأفاد"لامستم"أَوقولهوإن،الحدَثأفاد"الغائط

المرادولوكان،والِإعلامالعلمفيغايةوهذه،أحكاملثلاثةجملثلاث

(.الكلامفيتكراراًكان،الجماعباللًمس

كما-مالكالِإماممذهبإلىوالتنبيهالفقهاءلآراءالبيانهذاوبعد

أبوحنيفةبهاستدذَ)وما:فيقولالمخالفينأدلًةبمناقشةالقرطبييبدأُ-قلنا

عنحبيبعنالأعمشعنوكيعرواه،مرسلفحديثعائشةحديثمن

.7رقمآيةالأنعامسورة(1)
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الأعمشحديثوذكرسعيدبنيحىقالعائشةعنعروةعنثابتأبي

بهذا،الناسأعلمكانالثوريسفيانأنأما:فقالعروةعنحبيبعن

قطني.الدَّارقالهشيئاً،عروةمنيسمعلمحبيباًأنزعم

تركناه:قلنا،بهوالعملقبولهفيلزمكمبالمرسلتقولونفأنتم:قيلفإن

الصحابة.وعملالآيةلظاهر

،عباسابنعنذلكرُويَوقدالجِمَاعهيالملامسةإنقيلفإن

لكمفماوهوكوفيمسعودبنعبداللهوتابعهماوابنهالفاروقخالفهقد:قلنا

اثنينمنَإلَّاتكونولا،المفاعلهَبابمنالملامسةقيلفإنخالفتموه؟

قلنا:،الجماعهيالملامسةأنفثبتواحدمنيكونإنماباليدوالفَمس

لأناثنينمنأوواحدمنذلككانسواءالبشرتينالتقاءمقتضاهالملامسة

(.وملموسلامسيوصفواحدكلَّ

دليلهمناقشتهبعدحنيفةأبيقوليرذُالقرطبينرىفإئناتقدمومفَا

منهسقطما)وهومرسلحديثبأنهمحتَجاًفأسقطهعليهاعتمدالذي

الأحكامفيكحجةبهيؤِخذالمرسلالحديثأنالعلممع(،الصحابي

لامستم""أوالآيةبظاهرعملَاتركهسبببثنهناأنهإلا،المالكيةعند

الدليلإلىالضعيفالدليلعنيعدلأنهعلىيدلوهذا،الصحابةوعمل

.وجودهعندالقوي

ذلكويعضَداللغةمنالمسألةفيموقفهيعزَزالقرطبيئنجدثم

ولذلكواحدٍمنتكونالملامسةأنوهوآخر"جواب:فيقولآخربجواب

بلامس،وليسملموسوالثوب")1(،الملامسةبيععنلمج!اللهرسولنهى

--المنابذةبغباب-البيوعكتاب-هريرةأبيعنالبخاريأخرجه:الحديث)1(
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وتقول"الاحتلامهزتُقديومئذ"وأنا:نفسهعنمُخبراًعمرابنوقال

كثير.وهوالنًعلوطارقتُ،اللصًّعاقبتُ:العرب

الغائط،منَالمجيءوهوالحدثسببسبحانهاللّةذكرَلضَاقيلفإن

الماء،عدمعندوالجنابةالحَدثِحُكمفبين،الملامسةوهوالجَنابَةذَكرَ

علىاللَّفظحمليمنعلاقلنا:الماء،وجودعندحكمهمابيانأفادكما

ذكرنا.كما"لمَستمْ"أوءوقرى،بيناكماالحكمينويفيد،والفَمسالجِمَاع

لاأعضائهببعضالمرأةالرجللمسمنالشافعيّإليهذهبماوأما

القرآنظاهرفهو،الوضوءعليهوجبشهوةلغيرأولشهوةوبينهابينهحائل

وضوءلافإنهالشَعرإلَّاالوضوء،عليهوجبَهيلَمستهُإنوكذلكأيضاً،

فإنوالظُّفر،ال!نوكذلك،شهوةلغيرأوكانلشهوةامرأتهشَعرَمقَلمن

0المرأكانتساهياً،أومتعمداًانلد!َزفيوسواث،للبشرةمخالفذلك

أجنبية.كانتإذاميتةًأوحيةً

غيرمنالمرأةمشَمسألةفيالشافعيمعيتفقالقرطبينرىوهنا

إنَماالقولهذالأنوذلك،بغيرهاأوبشهوةكانسواءالوضوءيوجبحائل

بشهوةحائلفوقمنم!هااذاأفَا"لامستم"أوالكريمالنصّظاهرمعيتفق

ذلكلأن،ظفرهاأوسِنَهاأوشَعرهامسقَإذاوكذا،عليهشيءفلابغيرهاأو

عليهتدلكماالبشرةمشَيقتضيالذيالملامسةمعنىتحتيدخللا

الكريمة.الآيةظاهروهو،اللغة

صغيرةًصَبيًةًلمسإذا""الشافعيقول)واختلف:القرطبييقولثم

الملامسةعن)خهىبلفظ-ومسلم935،ص4بالباريفغبشرحالجاري-

جى2احمدمشد،1511ص3!-والمنابذةالملامسةبيعإبطالبابوالمنابذةأ

.048ص
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قالفمرة:نكاحهالهيحللامَحارِمهذواتمنواحدةًأوكبيرةًعجوزاًأو

لاوالثاني،يفرًقالنساء!فلملامستم:)أوتعالىلقولهالوضوءينقض

فيهنّ.للشهوةمدخللالأنهينقض

وجلعزاللهلأن،الكتاببظاهرأشبهالشافعيقول:المَروِزيّقال

الذينوكذلك،شهغغيرمنولابشهؤيقلالنساء!ولملامستم:)أوقال

وكذلكالق،الشَهوةيشترطوالمجمح!اللهرسولأصحابمنالوضوءأوجبوا

التابعين.عامة

مالكالِإمامعننقلهفيماالمروزيقولعلىيعئَقالقرطبينرىثم

الوضوءيوجبالثَوبفوقمنوالفَذةالشهوةمراعاةوهي-المسألةهذهفي

-:فيقول-اللغةمنذلكيعضدوما،الأحاديثمنثبتبماقولهيرْثم-

منواللًذهالشهوةمراعاةمنمالكاليهذهبمافأما:المروزي)قال

نعلمولاسعد،بنالفَيثذلكعلىوافقهفقدالوضوءيوجبالثوبفوق

ذلكفعلمنلأنالنظر،فيذلكيصحولا:قال،غيرهماذلكقالأحداً

وقدلثوبها،لامقهوإنماالحقيقةفيلهامُماسّوغيرلامرأتهلامسغير

مننجكذلكالوضؤعليهيجبلميلمسأنواشتهىتلذُّذلوأنهأجمعوا

(.للمراةمماسٍغيرلأنهالثوبفوقلمسَ

سعد،بنالفَيثإلًاقولهعلىمالكاًيوافقلمأنهمنذُكرماأما:1قلتُ

ورُوي،وأحمدإسحاققولذلكأنالبرعبدبنعمرأبوالحافظذكرفقد

لموإنالوضوء،وجبفالتذَلمسإذا:قالواكلهموالشَعبيالنَخعيعن

فلاوضوء.يلتذَ

صحيحفيجاءوقد،بصحيحفلي!ىالنظر،فييصحفلا:قولهأما
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فإذاقبلتهفيجميماللهرسوليديبي!أنامكنت:قالتعائشةعنالخبر

يومئذوالبيوتقالت"ثانياً"بسطتهماقاموإذارجليفقبضتغمزنيسجد

كانلمجرالنبيئَأنفينصقفهذا.البخاريأخرجه)1(مصابيحفيهاليس

فإذاعائشةعنالقاسمابنروايةفيكما،عائشةرجليغمزوأنهالملامس

عموميخصُقفهذا.البخاريأخرجهفقبضتهمارجليغمزيسجدأنأردت

كيفملامسكلوضوءانتقاضالآيةلظاهرواجباًفكان"لامستم"أوقوله

بعضعلىالوضوءأنللكتاببيانهيالتيالسنَةودئَت،لامس

يقصد.ونميلتذّلمماوهوبعضدونالملامسين

رجليهيضربكانأو،ثوبعائشةقدميعلىكانفلعفَهيقالولا

يأللكبشغَمزُكومنهباليد،هوإنماالغمزحقيقة:فإنَنا(نقول،بكمًه

فلا،بالكمّالضربالغَمزيكونأنفأمالا،أمسمينأهولتنظرتَج!ه

وضيقامتدادهمعسيمالاالنائممنَظهورهاعليهاالغالبالنائممنوالرجل

قام"وإذا:قولهاإلىترىألا،الوقتذلكفيالحالكانتفهذه،حاله

".مصابيحفيهاليسيومئذ"والبيوتوقولهابسطتهما"

)وقد:فيقولآخربحديثهذهالمسألةمنموقفهالقرطبييعزَزثم

يصليوهوغ!هاللهرسولقبلةفيرجليأمدكنت:قالتعنهاصريحاَجاء

فظهر،البخاريأخرجهمددتهما)2(قامفإذافرفعتهما،غمزنيسجدفإذا

.المباشرةمعحقيقتهعلىالغَمزَأن

رسول"فقدتُ:قالتعنهاالفهرضيأيضاًعائشةروتهماآخرودليل

،الفراشعلىالصلاةباب/الصلاةكتاب-البخاريأخرجهعائشةحديث2(،)1

بينالاعتراضبابمسلموأخرجه،194صا!الباريفتحبشرحالجاري

49.صاجىمسندهفيأحمدوالإمام367؟صابالمصلييدي
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المسجدفىِوهوقدمهبطنعلىيديفوقعتفالتمستهالفراشمنَ!لمج!والله

فيوتمادىساجدوهوقدمهعلىيدهاوضعتفلمابرا)1(منصوبتانوهما

دونالملامِسينبعضعلىإلاينتقضلاالوضؤأنعلىدليلًاكانسجوده

بعض.

حتىحائلبلاالقدملهقيل:المزنيحائلقدمهعلىكالتقيلفإن

منهيجتمعذكرنامابمجموعبلالظاهرمعالوقوفوالأصلالحائليثبت

كالنصّ.

خِتانُهفصَ!قَامرأةاستكرهلورجلَاَأنعلىالامةأجمعتقيلفإن

الغسلأنتشتَهولمتلتذّفلمنائمةًكانتأو،لذلكتلتذّلاوهيخِتانَها

انتقضتشهوةلغيرأوبشهوةلامسأوْقئلمنخكمفكذلك،عليهاواج!ث

الفعلوالقُبلةواللّمسالجشفيالمعنىلأنالوضوءعليهووجبتهطيارٍ

.اللذةلا

الِإجماعمنَادعيتموهفيماخالفقدوغيرهالأعصنَ!أنذكرناقد:قلتُ

وقد،يلزمفلاالنزاعمحلفيبالِإجماعالاستدلالهذالكنَ،سفَمناه

"صحيحة(.بأحاديتَمذهبناصحةعلىاستدللنا

اللغةمِنَإليهاستندبماالمزنيقولأولاًرذَقدالقرطبيأنَنلاحظوهنا

بخروجالِإجماعنقضثم،لهمبررلابماالاحتمالفيالتكلّفودفع

فيالكلامودلالهالنمقمقابلةفيالقياسردثئَم،لهومخالفتهمالفقهاء

".صحيحةبأحاديثمذهبناصحةعلىاستدللنا"وقد:قوله

والسجود!الركوعفييقالمابابالصلاةكتابصجحهفيمسلمالإمامأخرجه()1

ص!6مسندهفيأحمدوالإمام،201صا%سننهفيوالنسائي352صا

102.
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معالمالكيمذهبهبترجيحهوردّهومناقشتهحديثهالقرطبييختتمثم

لاإذ،الشريفةوالأحاديثبالنصوصبالتَمسكالمخالفينإلىالدعوة

النص.موردفياجتهاد

إليهسبقهوقد،إليهيسبقلمأنَهزعمتمفيماالشافعيقال)وقد:فقال

قولي"ودعوابهفخذواالحديثصخَ"إذاعندنامشهورهوكمامالكشيخُه

منأنهمذهبكمعلىويلزم،بهتقولونلافلمبذلكالحديثثبتوقد

ذإوضوءهينتقضأنعليهاوإغلاظاًلهاتأديباًبيدهفلطمهاامرأتهضرب

()1(.أعلمواللهأعلمفيماأحديقولهلاوهذاالفعلوجوبالمقصود

.223ص!ه-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(
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حئانأبياهتمام

الفقهيَّةبالأحكام

تفسيرهفيالفقهيةبالأحكامالاهتمامجانبحيَّانأبويهمللم

عنايتهأنَغير،والتوجيهبالذكرلهاتعرض-وإنماالمحيطالمسفَى-البحر

كابنالأندلسيينالمفسرينمنِأسلافهعنايةدرجتهافيتبلغلمهذه

الأحكامأدلةبذكرلم"يُعنَأنَهكما،المجالهذافيوالقرطبيالعربي

كانبلأحياناً،بذلكيُنؤكانوإن،ترجيحهااووردِّهاومناقشتهاالفقهية

مُحيلاً،تقدمهمفنوالخلفالسلفمنالفقهاءخلافأوجهبذكريكتفي

الفقه.كتبفيوحججهاأدئتهالينظرالقارىء

هذاموقفه-إلىالمحيطالبحر-كتابهمقدمةفيحئانأبوأشارولقد

الفقهاءأقاويلناقلأ...):فقالالتفسيرفيمنهجهعنحديثهجملةفي

الدلائلعلىفحيلًاباللفظيتعلقفيماالشرعيةالأحكامفيوغيرهمالأربعة

.()1(الفقهكتبفيالتي

هذابموقفهالتزمأنَهلاحظتفقدحيانأبيتفسيرفيالبحثولدى

الشرعيةللأحكامذكرهفييتلخصواحداًطريقاًفسلكلنفسهحذَدهالذي

بهاإذفقطأربعةشواهدعلىسأقتصرولذلكفيها،الفقهاءواختلافات

الله.شاءإنْالمقصوديتحقق

كُتبَآمنُواائَذينَأيُها)يا:تعانىاللهلقولتفسيرهعند:الأولالمثال

أياماًتتَّقونَلعلَّكُمقبلكممِنْالذينَعلىكُتبَكمَاالضَيامُعليكُمُ

مَعدودات!و)2(.

حسينمحمدالمرحومالدكتوروانظر:،4صاب-المحيطالبحر-حيانأبو()1

.813صبا-لمفسرونواالتفسير-لذهبيا

.18!ا،اAY'رقمآيةالبقرةسورة)2(
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فيواختلفواالصومفيالنئةاشتراطعلى)واجمعوا:حيانأبويقول

زمانها؟

منبنيةيصئيُوالنفلالمعيَّنوالنذررمضانأنَ:حنيفةأبيفمذهب

منبنيةٍإلايصيحلاالكفارة/وصومرمضانوقضاء،الزوالإلىوبنيةالفَيل

خاصًة.الليل

منبنيةإلَأيصحلاوالنفلالفرضأنَالمشهورعلىمالكومذهب

الليل.

ومذهب،الليلمنبنيةإلًاواجبيصحلاأنه:الشافعيومذهب

.رمضانشهرعنتكفيواحدةًنيةًأنَ:مالك

لمْوإنْصائمفهوفأمسكمقيماًصحيحاًكانإذاأنَهزُفَر:عنورُويَ

يَنوِ.

أبوفقالآخر:واجببنئةأوالصومنئةبمطلقرمضانصامِومن

يصحلا:والشًافعيمالكوقال،النيَّةبمطلقيصحزمانهتعيَنما:حنيفة

يوسفأبووقال،نوىعفَاوقعآخرواجباًنوىإذاوالمسافر،الفرضبنئةإلَأ

حنيفةأبيفعنالتطوعأوالمريضه!نوىفلو،رمضانعنيقع:ومحمد

قبلبنئةالمسافرصاموإذا،التطوععنيقعأيضاًوعنهالفرضعنيقع

وقال،الزوالبعدبنئةالنفليجوزولايجوزلازُفَر:قالجاز،الزوال

يجوز.:الثمافعي

يقع:يوسفأبوفقال:التطوععنفصاممعيَّنوقتٍصومَأوجبولو

وقعأوجبهالذيالصوموقتفيآخرواجبعنصامولوالمنذور،على

.نوىعما
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القضاء،عنِيقع:يوسفأبوفقالرمضانوقضاءالتطوعنوىولو

كانالظَهار،وكفارةرمضانقضاءنوىولو،التطوععنيقع:قالومحمد

نوىولو،النفلعلىيقع:محمدوقال،يوسفأبيقولفيالقضاءعلى

هذهودلائل،صومهيبطل:الشافعيوقال،تامفصومهالفطرالصائم

()1(.الفقهكتبفيتذكرالمسائل

الفقهاءوأقوالآراءيستعرضحيانأباأنَّالمثالهذافيلاحظناوقد

علىأحدهاترجيحإلىإشارةدون،الفقهيةالمسألةفيوأصحابهبمالأربعة

دلائلأنَإلىكلامهنهايةفيِيشيرنراهثملها،مناقشةٍغيرومن،الاخرى

هنا.هالذكرهامجالثمَةفليس،الفقهكتبفيموجودةالمسائلهذه

علىاللهَولتُكئروا!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الثانيالمثال

!هه)2(.ماهَداكُمْ

ابنفعن،كيفيمَهوفيالتكبيرمدةفي)واختلف:حئانأبويقول

خروجوقتويمسكالخُطبةانقضاءإلىالهلالرؤيةمنيكئر:عباس

خروجإلىالهلالرؤيةمن:الشافعيقولوهووقيل،تكبيرةًويكبرالِإمام

.الصلاةإلىالِإمام

يخرجأنإلىمنزلهمنيخرجحينمن:ومالكأسلمبنزيدوقال

.الِإمام

يكثرلاالشَمسطلوعقبلخرجإنْ:زيادبنوعليالقاسمابنوروى

فليكبرالطلوعبعدغداوإنْ،الشَّمستطلعحتىجلوِسهفيولاطريقهفي

الِإمام.يخرجحتىجلسوإذا،المصلَىإلىطريقهفي

31.ص2!-المجطالبحر-حئانأبو(1)

.185رقمآيةالبقرةسورة)2(
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يقطع،المصلىإلىجاءإذاأنهعنهالأترفنُقل:أحمدعنواختلف

الِإمامفراغبعديقطعأنهعنهحنبلونقل،الِإماموخرجيعنييعلىأبوقال

الخُطبة.من

يوسفوأبووأحمدوالشافعيمالكفقال،الأضحىفيواختلفوا

سلمةوأبوالمسيبابنقالوبه،ذلكفيسواءوالأضحىالفطر:ومحمد

الفطر.فييكبرولاالأضحىفييكبِّرحنيفةأبووقال،وعُروة

وهوثلاثاً،أكبر،اللهأكبر،اللهأكبر،اللهالجمهور،عندوكيفيتة

:يقولمنومنهمِالتكبير،أثناءوش!بِّحويهلِّلِيكبِّروقيلجابر،عنمَرويٌ

ابنوكانوأصيلَا،بكرةًاللهوسبحانكثيراَ،للهوالحمدُكبيراً،أكبرالله

الحمد،وللهأكبروالله،اللهإلًاإلهلاأكبر،اللهأكبر،اللهُ:يقولالمبارك

هدانا.ماعلىأكبرالله

اختار:العربيابنوقال،حدّاًفيهيجدلامالككانالمنذر:ابنوقال

كتبفيالأقاويلهذهوحججُ،الكتابظاهروهوالمطلقالتكبيرعلماؤنا

()1(.الفقه

الثالث:المثال

فيهيجدلأنهالصحيحالرأيمعيقفحيانأبانجدالمثالهذاوفىِ

مفهومهعلىاعماداًويردّهالضعيفالرأييبينِثم،والصوابالحقجانب

إلىِيعودأنْيلبثماولكنه،باللغةذلكمعزَزاَ،الكريمالقرآنيللنمق

مُحيلاَالفقهيةوالآراءالأقوالفيستعرض،منهجهفيإليهاأشارالتيطريقسَه

الفقه.كتبإلىأدلَّتها

.!4صر%2-المحيطالبحر-حيًانأبو(1)

523http://www.al-maktabeh.com



جمِنِ)وشمألونكَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندحئانأبويقول

حتىتقربوهُنَولاَالمحيضفيالنَساءَفاعتزلواأذىًهُوَقُلْالمحيض

يطْهُرنَ!)اَ(.

خبيروابنوشُريخعباسابنفذهب،الاعتزالهذافي)واختلف

مااعتزاليجبأنَّه:العِلمأهلىمنوجماعةيوسفوأبوحنيفةوأبوومالك

والثوريومجاهدوعِكرمةوالثمعبيعائشةوذهبتالِإنذار،عليهاشتمل

وهو،فقطالفرْجاعتزالإلَّايجبلاأنَّهإلىوداوود:الحسنبنومحمد

الشافعي.قولمنالضَحيح

الرجلاعتزاليجبأنَه:السَّمانعُبيدةوأبيعباسابنعنوزوي

كانولماشاذ،قولوهو،الآيةبظاهرأخْذاًحاضتإذازوجتهفراش

لأقلِّهلاالآيةتتعرضولمتفسير،إلىيحتجلماللغةفيمعروفاًالحيض

عندوأقلّه،المحيضفيالنساءاعتزالوجوبعلىدلَّتبل،لأكثرهولا

والكًدرةوالضغرة،حيْضعندهالدممنفعةالدًبل،لهحدَّلامالك

وقال،الثوريقالوبه،أيامثلاثةأقفُهحنيفةأبيعنوالمشهور،حيض

وليلة.يومٌ:والشافعيعطاء

:الثوريوقاليوماً،عشرخمسة:والشافعيعطاءفقالأكثرهوأما

ذلكفيمالكومذهب،حنيفةأبيأصحابعنالمشهوروهو،أيامعشرة

يوماً،عشرثمانيةوقيليوماً،عشرسبعةنافعقولمنوخرجعطاء،كقول

ماإلَأكثيرهولاالحيضلقليلوقتلاأنهمالكعنزويَ:القرطبيوقال

النَساءعُرفإلىمردوذذلكأنالشَافعيعنورُوي،عادةًالنّساءفييوجد

فهوزادفإذاعشر،ثلاثةإلىالحيضجُبَيْر:أبنعنوزويَ،مالككقول

.222ر3آيةالبقرةصورة()1
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كتبفيمذكورالحيضأحكاموبقيةهذادلائلوجميع،استحاضة

()1(.الفقه

الرابع:المثال

توسّعغيرمنالخِلافمسائليذكرحئانأبانلاحظالمثالهذاوفي

والمصلحهَالحكمةبهتقوموما،الكريمالنصعلىاعتماداًرأيهمرجحاً

النّص.منَالمستنبطة

تَعدِلواألَأخِفتمْ)فإنْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندخثانأبويقول

.!)2(فَواحِدةً

الاشتغالأنأأيمانكمملكتْماأوْ"فواحدةًقولهمنالشافعيئُ)وانتزع

عَكسَإذحنيفةلأبيخلافاً،بالنِّكاحالاشتغالمنأفضلالعباداتبنوافل

الواحدهتزوجبينخيًرتعالىأنه،بالاَيةواستدلالههذاانتزاعهووخه

الحكمةفيبينهمابالمساواةمشعرالشيئينبينوالتَخيير،والتًسري

ومصالحالذَينوتحصينبالازواجالنًفسسكونوالحكمة،المطلوبة

بالطريقتين.حاصلذلكوكلالبيت

يكونأنفوجب،التَسرِّيمنَأفضلبالنوافلالاشتغالعلىوأجمعنا

المُساويعلىزائداًيكونالمتساوتثنعلىالزائدَلأن،الئكاحمنَأفضل

مَحَالة()3(.لاالثاني

والعنايةالاهتمامقضيةمنالأندلسيينالمفسرينمواقفهيهذه

.167ص2جى-المحيطالبحر-حيًا-أبو(1)

.3رقميهَالنساءسورة)2(

.164ص3!-المحيطالبحر-حثانأدو)3(
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التفسير.فيمنهجهمعليهقامأصلًاتعتبرالتيالفقهيةوالمسائلبالأحكام

لهذاتطبيقاًجاءتالتيالمسوقةالأمثلةخلالمنلاحظناولقد

الأحكاماستنباطفيالفائقواهتمامهمالبالغةعنايتهممدى،المنهج

والتعرضوترجيحها،ومناقشتهاوأدلتها،الشرعيةوالمسائلالفقهية

فإنذلكفيعجبَولا،المالكيالمذهبغيرالأخرىللمذاهب

المالكي.المذهبأعلاممنأئمةبحقيعتبرونالأندلسيينالمفسرين

لهذاتطبيقاًجاءتالتيالمسوقةالأمثلةخلالمنلاحظناولقد

الاهتمامدرجةفيالأندلسيينالمفسرينبينالتفاوتظاهرة،المنهج

ومناقشةوتوجيههاوعرضهاالفقهيةوالمسائلالأحكامباستنباطوالعناية

قدوالقرطبيالعربيابنفوجدنافيها،الخلافلمسائلوالتعرضأدلَّتها،

برزِتحتى،واستفاضةوشمولبتوسعالقضيةهذهعلىاهتمامهماصبَّا

حتَىكتابيهما،فيالتفسيرجوانبمنغيرهاعلىوطغتالفقهجوانب

المالكي.المذهبلدىالفقهيةالمراجعمنَوافيينمرجعَيناعتُبرا

التيالمذهبيالتعضُبظاهرةوهيبالذكرجديرةملاحظةهناكإنثم

وذلك،المالكيلمذهبهمتعصِّباًكانالذيالعربيابنعندحذَتهابلغت

والتغليظلمخالفيهوالتصديعنهوالدفاعلمذهبهترجيحهفييتمثل

يبدوأحياناًكانو)ن،العلماءبحالتليقلاالتىِالألفاظباستعمال،عليهم

فيوالصوابالحقولمسبجانبهمالدليلقوةارتأىهوإن،لهمإنصافه

رأيهم.

،%بيوالقرطبيعطيًةابنعندتلاشتقدالظاهرةهذهإن:يقالوالحق

آرائهوإبرازالمالكيالمذهبعلىثناؤهمأحياناًيُلمسكانوإن،حئان
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لاأمروهذا-والأحكامالفقهيةالمسائلفي-المذاهبمنغيرهآراءقبل

عناللهوتعبدوا،ظفهفيوترعرعوانشؤواالذيمذهبهمهوإذعنهمندوحة

طريقه.

خلالمنأوضحواقدالأندلسيينالمفسرينِفإنحالأئةوعلى

دقائقهعلىوالوقوفالفقهعلومفيببداَشأواًبلغواأنًهمهذامنهجهم

فيالفقهمسائلتضمينهمخلالمنهذابرزوقد،فيهالخلافومسائل

الجانب،بهذاواهتمامهمعنايتهممدىعلىدلَّالذيالأمر،تفاسيرهم

والتطويلالمذهبيتعصبه-أشرناكما-بعضهمعلىيؤخذأنَهغير

أخرجالذيالأمر،الفقهيةالمسائلعرضفيوالاستفاضةوالِإشراف

وظيفةمعيتناسبلاعملوهذا،الفقهدائرةإلىدائرتهمنأحياناًالتفسير

كمفسر.المفسر
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الخامسالفصل

الأندلسيينالمفسرينموقف

الاسرائيلياتمنَ

ومدىالاسرائيلياتمنالأندلسيينالمفسرينموقفعنالحديثقبل

البحثيديبينمقدمةأضعأنأوذُالرذ،أوالقبولحيثمنبهاتأثَرهم

التفسير،كتبإلىتسربهاكيفيةوتبئن،الاسرائيلياتمنالمقصودتوضح

المفسرونضمنهمومن،الاسرائيلياتهذهمنعامةالمفسرينمواقفوما

مكتملًاالبحثيكونحتىعنهمالحديثبصددنحنالذينالأندلسيون

.-اللهبعون-جوانبهجميعمن

:الاسرائيليات

القصصهي:الاسرائيلياتأنعلىالمسلمينعلماءاصطلح

بأحواليتعلقفيماوالنًصرانيةاليهودئةالمصادرإلىتُنسبالتيوالأساطير

الخليقةببدءصلةومالَهُ،والمرسلينللأنبياءحدثوما،الماضيهالامم

والتكوين.

علىالبرهانطياتهافيتحملوالأساطيرالقصصهذهأنَريبولا

اعتراهمااللذينوالِإنجيلالتوراةمنَةمستمدًأنَهاإذوبطلانهاتناقضها

والتحريف.والتبديلالتغيير

التفسير:كتبإلىالاسرائيلياتتسرب

أهمها:،لعواملنتيجةالتفسيركتبإلىالاسرائيلياتتسربتلقد
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هذاوأصل،والنّصرانيةاليهوديَّةبالثقافةوالمسلمينالعربتأثر:أولاً

فقدالجوار،بحكموذلكوالنَصارىباليهودالعرباحتكاكإلىيعودالتأثر

النَضير،وبني،قَينقَاعكبني،المنورةالمدينهضواحييقطنوناليهودَكان

نجرانيقطنونفكانواالنصارىوأما،وفدكوتَيماءخَيبرويهود،قريظَةوبني

داخلالعرببهايقومكانالتيالرحلاتإلىبالِإضافةهذا،باليمن

الشًتاءِ)رِحلةَبالذكر:الكريمالقرآنتناولهاوالتيوخارجهاالعربيةالجزيرة

!هو)1(.والصَّيفِ

تخلولاواجتماعاتلقاءاتالاحتكاكهذامنتنشأأنالطبيعيومنَ

،والمناقشاتوالاستفساراتوالأسئلة،والمعارفالعلومتبادلمنبحال

ذلك.إلىوماالماضيةالامموأخبارالأنبياءقَصَصحولتدورالتي

الكريمالقرآنيشتملهمماكثيرعلىوالإنجيلالتوراةاشتمالثانياً:

القيامة،وأحوالالخليقةوبدءالماضيةالامموأحوالالأنبياءقَصَصمن

بالعربية،للمسلمينويفسرونهابالعبرانيةالتوراةيقرؤونبدورهماليهودوكان

أهل"كان:قالحيثعنهاللهرضيهريرةأبيحديثأكدهماوهذا

فقال،الِإسلاملأهلبالعربيةويفسرونها،بالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتاب

ومابالفهآمنَاوقولواتكذبوهمولاالكتابأهلتُضَدقوا)الا:!سفهاللهإسول

")2(.إليكمانزلوماإليناانزِل

الأخباروتثبت،الغقيدةبتصحيحيقومبدورهفكانالكريمالقرآنوأما

.والصوابالصحةوجهوبيان

.2رقمآيةقريشسورة(1)

6ولداًاللهاتخذوقالوابابالتفسير،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)2( ! cص

والمفسرونالتفسير-الذهبيالدكتورالمرحوممنمستفادةالمقدمةهذهومعظم،25

.22صالذهبي،الحديثالتفسيرفيائيلياتالاص،165صاب
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وهوِع!ييهالنبيئعنالواردالشريفالحديثفهمفيالتوشَعثالثاً:

متعمداَعليئَكَذَبومنحرجولاإسرائيلبنيعناوحذَثهآيةولوعنَي"بَفَغوا

النَارا)1(منَمقعَدهفليتبوأ

المتعلقةالأخبارنقليقتضيمعنىًعلىالحديثيُحمَلأن)والأصل

بأخباريتعلقمالأن،بالمسلمينالمتعلقةالأخباروليستفقطبهم

منالباطليأتيهلاالذيالكريمالكتابمصدرهإنماوأحوالهمالمسلمين

للمتقين.هدىفيهريبلاالذيالكتابوهو،خلفهمنولايديهبين

فيماالاسرائيلياتعنحديثهمعرضفيالعربيابنيقولهناومن

عنثوا."حَدًقالجمحمالنبيَّأنثبت،هـقدمعناهومقتضىالحديثبفهميتعلق

بهيخبرونبماعنهمالخبر،الحديثهذاومعنىحرج"ولاإسرائيلبني

العدالةإلىمفتقرةغيرهم،ىأخبارهملأن،غيرهمعنلاأنفسهمعن

إقراربابمنفيكون!همأنفعنبهيخبرونوماالخبر،مُنتهىإلىوالثبوت

يلزملمشرعٍعنأخبرزاوإذا،بذلكأعلمفهو،قومهأونفسهعنالمرء

،)2(.قبوله

والدستورالشَافيبالبيانجاءوالسلامالصلاةعليهالرسولأنعلى

اللهتكفَّلالذيالكريمالقرآنوبينالفحرًفةالتوراةبينفرقالذيالواضح

المصدرتكونلأنالمستحقةالخالدةهوالوثيقةإذ،القيامةيومإلىبحفظه

اللهيرثأدتإلىوالأخبار،بالعقائدالمتعلقةالاموركلفيإليهئرجعالذي

702،ص4جىاسرائيلبنيمنذكرماباب،صحيحهفيالبخاربأخرجه)1(

والِإمام،04صر5!إصرائيلبنيعنالحديثفيجاءماباب،سننهفيالزمذي

.Vص3!المنثورالدرفيالسيوطي،915ص5!م!دهفيأحمد

.23ص1-!القرآنأحكام-العرببابن)2(
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عليها.ومنالأرض

يالمجم!اللهلمسول"قال:قالعنهاللهرضيعباسابنعنرُويَفقد

نبئكمعلىانزلالذيوكتابكم،الكتابأهلتسالون،المسلمينمعشر

نأحذَثكموقد(يحرفالمئشَبلممَحضأتقرؤونهباللهالأخبارأحدث

هذاوقالواالكتببأيديهموكتبوا،وغئروااللهكتبمنبذَلواقدالكتابأهل

عنالعِلممنجاءكمماينهاكمألاقليلأ،ثمناًبهليشتروااللهعندمن

")1(.عليكمانزلالذيعنيسألمنهمرجلًارأيناماواللهفلا،مساءلتهم

،سلامعبدالله:مثلالكتابأهلعلماءمنطائفةإسلام:رابعاً

جريج،بنعبدالعزيزبنوعبدالملك،منبهبنووهبالأحبار،وكعب

قَصَصعنواسعةبثقافةيمتازونالذيناليهودعلماءمنكانواوهؤلاء

هؤلاءيكونأنريبفلا،الملوكوسِيَروالأنبياءالماضيةالامموأخبار

والثقافةخاضَةالتفسيركتبغزتالتيالإسرائيلياتمصادرمنمصدراً

عامة.بصورةالِإسلامية

العربيةالثقافةإلىالاسرائيلياتتسربخلدونابنيعزوخامساً:

ودينية.اجتماعيةاعتباراتإلىوالِإسلامية

عليهمغلبامِّئحِنكانواالعربأنفهي:الاجتماعيةالاعتباراتأما

وبدءالمكوناتأسبابعنشيءٍمعرفةإلىيتشوقونوكانواالبداوةطابع

.آنذاكمرجِعَهمالكتابأهلفكان،الماضيةالامموأحوالالخليقة

لاالكتابأهلعناخذتالتيالامورفإن:الدينيةالاعتباراتأما

لاباب/والسنةبالكتابالاعتصامكتاب-عباسابنعنالبخاري:أخرجه)1(

.36Iص6ب-الكتابأهلتسألوا
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ولاالذَينجوهرتمسُولا،الشرعيةأوالاعتقاديةبالأحكاملهاتعفُق

وبخاضة،الكتابأهلعنالأخبارهذهنقلمنحرجفلاوإذن،اصوله

شأنه.وعظمصيتهوعلامنهمالِإسلامدخلمِفَن

منمصدراًوالدينيةالاجتماعيةالأسبابخلدونابنيعتبروبهذا

علىالتفسير)وصار:فيقولالتفسيركتبإلىاللإسرائيلياتتسربمصادر

الناسخمعرفةوهي،السلفعنالمنقولةالاَثارإلىمسندنقلي:صِنفين

بالنَقلإلايعرفلاذلكوكل،الآيومقاصد،النُّزولوأسباب،والمنسوخ

كتبهمأنإلَأ،وأوغواذلكفيالمتقدمونجَمَعوقدوالتابعينالصحابةعن

فيوالسببوالمردود،والمقبول،وال!مينالغثعلىتشتملومنقولاتهم

البداوةعليهمغلبتوإنما،عِلمولاكتابأهليكونوالمالعربأنذلك

فيالبشريةالنفوسإليهتتشوقمماشيءٍمعرفةإلىتشوقواوإذا،والاميًة

أهلعنهيسألونفإنماالوجود،وأسرارالخليقةوبدءالمكوناتأسباب

منتَبعهُمومناليهودمنالتوراةأهلوهممنهموششفيدونه،قبلهمالكتاب

يعرفونولاَ،مثلهمباديةيومئذالعرببينالذينالتوراةوأهل،النًصارى

أخذواالذين"حِميَر":منومعظمهم،الكتابأهلمنتعرفهماإلَأذلكمن

بالأحكاملهتعلقلامماعندهمكانماعلىبقواأسلموافلمًااليهوديةبدِين

الحَدَثانإلىيرجعوماالخليقةبدءأخبارمثللهايحتاطونالتيالشرعية

وعبداللهمنبهبنووهبالأحباركعبمثلوهؤلاء،ذلكوأمثالوالملاحم

هذهأمثالفيعندهمالمنقولاتمنالتفاسيرفامتلأت،وأمثالهمسلامابن

فيتحرىالأحكامإلىيرجعمماوليست،عليهمموقوفةأخباراًالأغراض

العمل.بهايجبوالتيال!حةفيها

بهذهالتفسيركتبوملؤواذلدمثلفيالمفسرونوتساهل

البادية،يسكنونالذينالتوراةأهلعن-قلناكما-وأصلها.المنقولات
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وعَالمتصيتهمبَعُدَأنهمإلَأ،ذلكمنينقلونهمابمعرفةعندهمتحقيقولا

منْبالقبولفتلقيتوالمِفَةالدينفيالمقاماتمنعليهكانوالِماأقدارُهم

يومئذ()1(.

:الاسرائيلياتأقسام

:أقسامثلاثةإلىوالردّالقبوذحيثمنالاسرائيلياتالعلماءقسم

فذاكبالصِّددتىلهيشهدمضَاأيدينابينمماصحتهعَلِمناما:الأَول

صحيح.

مردود.فذاكيخالفهمماعندنابماكذبهعَلِمناما:الثاني

نؤمنُفلا،القبيلهذامنولاالقبيلهذامنلاعنهمسكوتهوما:الثالث

علىتعودفيهفائدةلامماذلكوغالب،حكايتهوتجوزنكذبهولابه

دينيئ)2(.أمرٍأي

مماالاسرائيلياتمنَصحتهعلمناماأن:فمقتضاهالأولالقسمأما

ذلكوغيروصدقفهوحق،لهماموافقاًوجاءوالسنَّةبالقرآنثبتمامعيتفق

وأعنهغِنىًفييجعلنامالديناأنغير،صحيحالقسموهذاوكذبباطل

به.والاستئناسروايتهفيحرجولا،عليهالاعتماد

وحدثواآيةولوعنَي))بلِّغوا:و!لمجميهالرسولقولالقسمهذايمثلماولعلَّ

منمقعدَهفليتبوأمتعمًداًعليًكذَبومنحرجولاإسرائيلبنيعن

النَار")3(.

بعضتساهليقولأنلهأولىوكان،044-943ص-المقدمة-خلدونابن)1(

المفرين.

.14صا-بالعظيمالقرآنتفسيركثير-ابن2()

جىإسائيلبنيعنذكرمابابالخلؤ،/بدءكتاب/صحيحهقالبخاريأخرجه)3(

.702ص4
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بأمرٍتعلقلأنه،والِإبطالوالمخالفةالرذفمقتضاه:الثانيالقسمأما

فهذا،الاعتقاديةالمسائلفيوطَعَنَ،والسنَةالكتابنقيضعلىقام

زيفهلبيانيذكرفإنماذُكِرَفإن،ذكرهيجوزولاحكايتهتجوزلاالقسم

لابطاله.

المسلمين))يامعشر:جم!رالرسولحديثعليهيتجهالقسمهذاولعل

الأخبارأحدثُنبيكمعلىانزلَالذيوكتابُكمالكتاباهلتسألونكيف

منبذَلواقدالكتابأهلأنحدثكموقد،يُشَبلممَحضاً،تقَرؤونهبالله

بهليشتروااللهعندمنهذاوقالواالكتبَبأيديهموكتبواوغيَّروااللهكتب

رأيناماواللهفلا،مساءلتهمعنالعلممنَجاءكمماينهاكمألَاقليلأ،ثمناً

")1،.عليكمانزلالذيعنيسألمنهمرجلًا

لقيام،ننكرهولابهنؤمنفلا،عندهالتوقففمقتضاه:الثالثالقسمأما

تجوزالقسموهذا،فنصدقهالباطلقيامأو،فنكذبهفيهالحقاحتمال

أهل)كانعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالمقصودولعفَهروايته

فقالالإسلاملأهلبالعربيةويفسرونهابالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتاب

وماباللهآَمناوقولوا،تكذبوهمولاالكتاباهلتصذَقوالا:جًماللبمارسول

()2(.إليكمانزلوماإليناانزل

حُمِلَشرعنافيلِماموافقأالاسرائيلياتمنَوردماأنتقدمماوخلاصة

وحرمترُذَشرعنافيلمامخالفاًوردوما،روايتهوجازتالضَدقعلى

وأبالصّدقعليهخكماًنُطلِقفلا،فيهتوقفناشرعُناعنهسكتوما،روايته

الرسالة.هذهمن533صانظر.الحديثتخريجشبق)1(

-الكتابأهلتسالوالاباب-والسنةبالكتابالاعتصامكتاب-البخاريأخرجه)2(

.136ص9ب
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وإنماوالفقهيةالاعتقاديةبالأحكام41تعلُقلالأنهروايتهوتجوز،الكذب

والأخبار.بالقصصتعئًق

هذه)ولكنالتفسير:أصولمقدمةفيتيميةابنقالهماوهذا

:أقسامثلاثةعلىفإنهاللاعتقادلاللاستشهادتذكرالاسرائيليةالأحاديث

فذاكبالضَدقلهئشهدمماأيدينابينمماصحتهعلمناماأحدها:

صحيح.

يخالفه.مماعندنابماكَذِبَهعلمناما:الثاني

نؤمنفلاالقبيلهذامنولاالقبيلهذامنلاعنهمسكوتهوما:الثالث

علىتعودفيهفائدةلامماذلكوغالب،حكايتهوتجوزنكذبهولابه

.1(()دينيأمر

للاسرائيليات:بالنسبةالمفسرينمواقف

وأواعتمادها،للاسرائيلياتنقلهمفيعموماًالمفسرونيتفاوت

عنها.والِإعراضردهامعلهانقلهم

الِإماممثل،وأفاضذلكفيوتوسًعباسانيدها،ذكرهامنفمنهم

والِإمام"القرآنتفسيرفيالبيان"جامعتفسيرهفيهـ(031)تالطبري

تفسيرفيوالبيان"الكشفتفسيرهفيهـ(427)تالنيسابوريالثعلبي

.1(القرآن

وتولمَحذلكفيوأفاضأسانيدهاغيرمنالاسرائيلياتذكرمنومنهم

منفيهامارغم،والضَوابالصحًةبيانأو%وتعقيبٍردٍدونبهاكتابهوملأ

.44صر-التفسيراصولفيمقدمة-تيميةاش(1)
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الِإمامالنوعهذاويمثلالاعتقاد،افسادمنعنهاينتجوماوبطلانسُخفٍ

".التنزيلمعانيفيأستأويلا"لبابتفسيرهفيهـ(725)تالخازن

بيانمعواعتمادهاوإيرادهاالاسرائيلياتذكرفياحتاطمنومنهبم

ت)كثيرابنالحافظالِإمامالنوعهذاويمثلمنها،ذُكِرَماوردَضعف

".العظيمالقرآن"تفسيرتفسيرهفيهـ(774

خاضه:بصورةالأندلسيينالمفسرينموقفأما

وهوعافَةبصورةواحداًيكوِنيكادموقفاًالاسرائيلياتمنَوقفوافقد

واعتمادها،فيهاالوقوعمَغثةمنوالحذرالحيطةوأخذِ،ذكرهامنالإقلال

ماأنهغير-عطيًةابن-كالِإمامبذلكتفسيرهمقدمةفيبعضهمصرَّحوقد

فإنهذاومع،الاسرائيلماتذِكرمنالمفسرونفيهوقعفيماوقعأنلبث

الاسرائيليات.ذِكرمنوالمقلَلةالمتحفظةالتفاسيرمنتبقىتفاسِيرهُم

الله.بعونالمقدمةهذهبعدوبالأمثلةتفصيلًاذلكوسنوضحهذا
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العربيابن

الاسرائيلياتمنوموقفه

القرآنأحكام-العربيابنتفسيركتابعلىوالاطَلاعالبحثلدى

علىيقومالذيالاسرائيليةالمروياتمنَموقفهحددقدوجدناهفإننا-

سندها.يصحلاضعيفةلأنهاورفضهارذها،

قبولعليهيقومعاماًمبدأًالمذكوركتابهفيالعربيابنرسموقد

منمتعددةمواطنفيالباحثيلحظهالمبدأو!ذا،ردِّهاأوالاسرائيليات

منها:،تفسيره

لقومِهِموسَىقالَ)وإذْ:تعالىِاللهلقولتفسيرهعندالعربيابنيقول

منَأكونَأنبالفهِأعوذُقالَهُزُواَأتَتَّخذُناقالُوابَقرةًتَذبحُواأنْيَأمُركمْالفهَإنَ

.!)1(الجَاهلينَ

العلماءاسترسالكَثُر:اسرائيلبنيعنالحديثفيالثانية)المسألة

"حدثوا:قالأنه!يًخيرالنبيِّعنثبتوقد،طريقكلفيعنهمالحديثفي

بماعنهمالحديثالخبر:هذاومعنىحرج")2(ولااسرائيلبنيعن

عنإخبارهملأن،فيهمعنبهيخبرونبمالا،أنفسهمعنبهيخبرون

عنبهيخبرونوماالخبر،مُنتَهىإلىوالثبوتالعدالةإلىمفتقرغيرهم

إذاهبذلكأعلمفهو،قومهأونفسهعلىالمرءإقراربابمنيكونأنفسهم

عنهاللهرضيعمرعنِمالكروايةففي،قبولهيلزملمشرععنأخبروا

حواشيهتثمرمتقدمصحفاَأمسكوأنا!ط!اللهرسول"رآني:قالأنه

موسىلوكان"وَاللّه:وقالفغضب،التوراةمنَجزءٌ:قلتهذا؟ما:فقال

.67رقمآيهالبمرهسورة()1

الرسالة.هذهمن534صالحديثهذاتخريجسبق:الحديث)2(
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*لًا.اتَباعي(()1((.وسِعَهُإماحيْأ

معالمه،ووضحرسمهالذيالمبدأالعربيابنيؤكدآخرموضعوفي

فييحكُمانِإذْ:)وداوودَوسُليمانَوتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندفيقول

شاهِدينَ!)2(.لخكمهِمْوكنَاالقَومِغنمُفيهنَفشتْإذْالحَرثِ

ذَكَراللهأنوذلك،القرآنقصصفيدستورنجيالثانية)المسألة

فأحسنوأفعالها،الأنبياءوأقوالوعليها،الامممنَجرىمالرسوله

باطلةٍوبزيادةٍمُبذَلةذكروهاالاسرائيلياتفإن،أصدقهوهوالقصص

تفشَحديثمننُقلوما،منقولةللمقصدمحرفٍبنقصانٍأو،موصولةٍ

فهوالقرآنظاهرمنهوافقفماإليهانظروافيها،وقضاءداوودوسليمانالغنم

واللهفحتملٌفهوذكرفيهلهيردلموماباظل،فهوخالفهوماصحيح

()3(.أعلم

حيثمنالمسلمينعلماءجمهوريوافقالعربيابننجدتقدمومما

مقبولصحيحفهوالكريمالقرآنمنهاوافقفما،الإسرائيلياتردأوفبؤلط

فهوذكرفيهلهيَرِدلمومامردود،باطلفهوالكريمالقرآنمنهاخالفوما

نكذبه.ولابهنؤمنلاالذيعنهالمسكوت

الاسرائيليالقصصيستعرضاخرموضعفيالعربيابننجدثم

منيُظهرمناقشةفيواكقضبالِإبطاليتعقبهثم،المفسرينعنئقلاً

أحمدرواه/الهيثميقال:الحديث23،صا!القرآنأحكام/العربيابن)1(

الزوائدمجمع/ضعيفوهوالجعفيجابرفيهأنَإلاالصحيحرجالورجالهوالطبراني

174صأ! - lvr.

78.رقمآيةالأنبياءسورة)2(

.1254ص3جى-القرآنأحكام-العربيابن)3(

953http://www.al-maktabeh.com



يَنبغيكانماأنهالنهايةفييذكرثئَم،وتهافتهاالقصص!هذهتهاويخلالها

به.شُحِنتْقدالدواوينانلولاهذايذكرأن

تَتلُومَا)واتبعواتعال!ء:اللهلقولتفسيرهعندالعربيابنيقول

يُعَفَمونَكَفرواالشًياطينَولكنسُليمانُكَفرَومَاسُليمانَمُلكِعَلَىالشَياطِينُ

)1(.ال!حرَث!النَاسَ

سليمانأنالآيةهذهقصصفيوغيرهالطبريذكر:الاولى)المسالة

فاختصمويهواهاعليهتكرم""الجرادةلهايقالامرأةلهكانتالسلامعليه

الحكميكونأنإلىوالسلامالصلاةعليهسليمانصفو)2(فكانقوممعأهلها

بإحدىيخلوأوالخَلاء،يدخلأنأرادإذاوكان،فعوقبالجرادةلأهل

علىصورتهتعالىاللهفألقىيوماً،ذلكففعلخاتمَهأعطاهانسائه

وجاء،لهوالإِنسالجنّودانتفبسهالخاتمفأخذفجاءها،،شيطان

أنهفعلم؟تأخذهألم:لهفقالت،يطلبهذلكبعدالسلامعليهسليمان

فوضعتالفرصةفاغتنمت،لهايدوملاذلكأنالشياطينوعلمت،ابتُلىَ

،)3(مَهَارِقَفيوسطَّروها"النيرنجيات"منَوفنوناً،لكفرل!حرواامنَعاًأوضا

فدفنوها،سليماناللهنَبيِّكاتببَرخْيَا"بن"آصِفُكَتَبَماهذاوقالوا:

فقالتبهتعالىاللهواستأثر،حالهإلىَسليمانوعاد،كرسئهتحت

فيهاكرسيًهتحتأكثرهاباموريملككمسليمانكانإنما:للنَاسالشَياطين

عليهمفنفذوايششاروهاففعلواعليها،فاحتضروافدونكم،غريبةعلوم

وصلحتىعنهموالفلاسفةالكفرةوتناقلته،أيديهمفيفصارالقضاء،

حوائجهمفيولصرفونه،ويعفَمونهيعلَمونهفكانواالحجازيهودإلىذلك

.201رقمآيةالقرةسورة)1(

الميل.الصفو:()2

المهارق:،وتلبيسثبيههووإنمابهولي!كالسحراخذهو:النيرنجيات)3(

الصحائف.
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محمداًالطهبعثفلمًاعمياء،وامةجهلاءجاهليةبينوكانوا،ومعايشهم

تعفَقأنإلىاليهودلذت،الألبابقناعوكشفالقلوبونؤر،بالحقمج!ي!

جبريلبهنزلعماأنهوتزعم،السلامعليهلسليمانذلكمنعندهاكانما

حملقدذلكوكان،السلامعليهسليمانعلى-السلامعليهما-وميكائيل

تعالىاللهفأنزل،السلامعليهسليمانيتبرؤدرامنأنعلىالمبعثقبلقوماً

.(الآية

بنيئعنذجمرهمنالحرجفيهمما،آنفاًذكرناالذيهذا:الثانيةالمطلة

يعودحديثفيعنهمنتحدثأنلنااذنإنماأنهمنقدمناهلماإسرائيل

به.شُحِنَتالدواوينأنلولاهذالنذكركناوما،إليهم

فباطل،الجرادةلقومالحكمصحةصفوهكانسليمانإن:قولهمأما

فإنهمإجماعاًعليهمذلكيجوزلا-عليهماللهصلوات-الأنبياءلأنقطعاً

.باتفاقالكبائرعنمعصومون

الخاتمفأخذنبيٍأومَلَكٍصورةفيتصوًرشيطاناًبأن:قولهمأما

صُوَرولاالملائكةصُوَرعلىتتصوَّرلاالشياطينلأنقطعاً،فباطل

الأنبياء.

يَعلَمألَأيمكنفلا-السلامعليه-سليمانتحتركرسيدفنهاوأما

السلامعليهسليمانأنرُويَوقد،بَعدَهالخلقيفتتنحتىوتبقىبذلك

سِحراً،يكنلموأنهعليهيجوزلامماوذلك،كرسيهتحتودَفَنَهاأخذها

للنقلعُرضةًتبقىولا،تغرقأوتحرقأنفحقُّهاسحرأنهاعلملوأما

)1(.والعمل

منَالمفسرونذكرهمايستعرضالعربيابنأنلاحظناتقدممفا

.-2627صاجى-القرانأحكام-العرببابن)1(
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معوتناقضها،وبطلانهازيفهامُظهراًمسألةًمسألةًيفنِّدهاثمالاسرائيليات

القصًةهذهعنبحثتوقدهذا،السلامعليهمبالأنبياءتليقالتيالصفات

من،بسندهامذكورةفوجدتها()1(البيان)جامعالطبريجريرابنتفسيرفي

.إبطالأوردّأوتعقيبغير

جلاءًويزيده،الاسرائيلياتمنَالعربيابنموقفيؤكدومما

لمج!الرسولوزواججحشبنتزينبقِضَةحيالوردممَّاوقوفه،ووضوحاً

لأنها،والبطلانالسقوطغايةفيهيورواياتقصصمناثيرومامنها،

.والسلامالصلاةعليهمالأنبجاءعصمةمعوتتنافى،صحيحةليست

علىالحُكمكيفيةخلالَهاكشفبمقدمةللكلاممفَدوقد

قبليدْكرهاماغالباًالمقدمةوهذهالرذ،أوالقبولحيثمنالإسرائيليات

وتنقيحها.الأقوالتحقيق

أنعمَللًذيتقولُ!ووإذ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندالعربيابنيقول

نفسكَفيوتخفيالئهَواتَقزوجكَعليكَأمسكْعليهِوأنعمتَعليهِالقة

!)2(.تَخشاةأنْأحقُوالفهُالنَاسَوتخشَىمُبديهالفهُما

فيبيناقد:الحالوتصحيحالأقوالتنقيحفيالخامسة)المسألة

-منَعليهماللهصلوات-الأنبياءعصمةَموضعغيروفيكتابنامنالسالف

لنعهداًإليكموعهدنا،ذلكمنإليهمنسِبفيماالقولوحققنا،الذنوب

يزيدلا،اللهذَكَرهبماإلانبتاًيذكرأنينبغيلاأحداًأنردّاً،لهتجدوا

رَجلين:أحدُتولاهابزِياداتمنقولةوأحاديثهممرويةأخبارهمفإدت،عليه

تحتفيدس،ووقارهمبرَهمفيلهرأيلابدقيوإمَّامقدارهمعنغَبيّإفَا

.414ص2-!اجياناجامع-الحل!!قيانظر:)1(

.37رقمآيةالأحزأبسورة)2(
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اللهقالوكذلك،والنواهيالأدلةيراعيولا،الدواهيالمطلقالمقال

أحدعلىأصدقهأي!)1(القَصصأحسنَعليكَنقُمق)نحن:تعالى

الفَجر.أنوارأماليفيبيناهاكثيرةوهيالتأويلات

بعدهاولاالجاهليةحالفيلارلًهقطعصىما،لمجحِمحمدفهذا

نأليصلحالجليلالرفيعالمحلبه"أجفَهوجلالًا،وتفضلًااللهمنتكرمةً

")2(.الحقيومالقضاءفيالخلقبينللفصلكرسيهعلىمعهيقعد

جميعمنبهتحيطالسليمةوالوسائلالكريمةالأسبابزالتوما

الأفرادوالقرناء،ضرايبهجملةعلىتشتملالجميلةوالطرائف،جوانبه

العيبسالمالجيبطاهركلمنلهينتقونالأمجادوالأصحابلهيَحيَونَ

منإلَأينتقلفلا،الوحدةعنوينقونهالعزلةعنِيأخذونه،الريبمنبريء

نقاباً،بالحيفجىءحتى،السلامةمنازلإلَايتَنزِلُولاكرامةإلىكرامة

استحقاقاً،لافضلاًاللهمنَعصمتهوكانتوأصحاباً،سليقةًالخلقأكرم

مجردَبلللخلقالقدريةتقولكمامصلحةًلارحمةًشيئاًعليهيستحقلاإذ

ذنبِفيلاقطيقعفلم،لهواصطفاء،عليهوتفضل،بهورحمة،لهكرامة

وقدَتعيير،ولانقصلأجلهبهيتعلقأمرفيوقعولاكبير،ولاحاشاصغير

.الأصولكتبفيذلكمهدنا

عائشةقالتهماالصحيحِوإنماالِإسناد،ساقطةكلهاالرواياتوهذه

الاَيةهذهلكتمشيئاَالوحيمنَكاتِماًجممراللهرسول"لوكانعنهااللهرضي

يعني-عليهوأنعمت-بالِإسلاميعني-عليهاللهأنعمللذيتقولوإذ

.3رقمآيةيوسفسورة(1)

فيماوهذاالشرعيةالنصوصوصريحبصحيحالعقيدةتقرهلامردودكلاموهذا)2(

."العبارةآخرإلىمعهيقعدأنليصلح"بقولهيتعلق
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اللهمانفسكفيوتخفياللهواتَقزوجكعليكأمسك،فأعتقته-بالعِتق

."مبديه

يقالرجلًاصارحتىفلبثصغير،وهوتبنَّاهقدجميهاللهرسولوإن

الفهِعندَأقسَطُهوَلآبائِهمْ)ادغوهمْ:تعالىاللهفأنزلمحمدبنزيدله

!)1(.ومَوَاليكمالدِّينِفيفإخوانكمْآباءهُمْتعلَمُوالمْفإنْ

بنزيدمنزلَدخللمجم!مالنبيئَأنالمفسرونروى:الاولىالمسألة

اللهسبحان:فقالفأعجبتهقائمةجحش(بن!)زينبامرأتهفابصرحارثة

فذكرتمنزلِهإلىزيدوجاء،جلستزينبسمعتفلما،القلوبمقفَب

:فقالاللهَوع!هرسولزيذفأتىِ،نفسهفيوقعتأنَهافَعلِمزينبلهذلك

لهفقالبلسانها،وإذايةًغيرةبهافإنطلاقها،فيلىِائذناللهرسولَيا

زيد.فطفَقهاذلكغيرقلبهوفيأهلكأمسِكع!يداللهرسول

جمالنبيئَإنقولهمفأمامعتبر،غيرالروايةهذهوراءوما:القاضيالق

يكنولم،ومِوضعوقتكلَفيمعهاكانفإنه،فباطلقلبهفيفوقعترآها

تقعولا،ساعةكلَفيويلحظهامعهاوينشأمعهتنشأفكيفحجابحينئذ

بباله،تخطرفلم،غيرهوكرهتنفسهاوهبتهوقدزوفيلهاكانإذاإلَأقلبهفي

العلاقةهذهمنالمطفَرالقلبلذلكحَاشَا،يكنلمهوىلهيتجددفكيف

.()2(الفاسدة

يرذهاثمالاسرائيليةالرواياتيستعرضالعربيابنكانوإذا

ذكرهماإلىبالِإشارةيكتفيأحياناًنجدهفإننامناقشتها،بعدويسقطها

.هرقمآيةالأحزابسورة(')
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الذينالعلماءوينتقدويدحضهايردّهاثمذكرها،دونعنهاالصسرون

.إبطالولالهاتعقيبغيرمنأوردوها

أشُدَّهُبَلغَ!ولمَّا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندالموقفهذاويتمثلِ

المُحسنِينَ!)1(.نجزيوكذلكَوعِلمأحُكماَآتينَاهُ

خكماًآتيناهأشدهبلغ"ولما:الثالثة)المسألة:العربيابنيقول

."المحسنيننجزيوكذلكوعلماً

خلقتُما:قال،نلعبتذهبألَاصغيروهولهقيل:المفسرونقال

وآتاهالعِلمآتاهبأنهبلوغهحينمنيوسفحالبهاللهبينِإنماوهذا،للعب

فقد،حقّوكلامه،صحيحووصفه،صادقاللهوخبر،عَلِمْبماالعَملَ

ال!يِّدخيانةوتحريمالزَناتحريممناللهعلمهبماالسلامعليهيوسفعمل

إلىأنابولاالعزيز،لامرأةتعرضبىفما،أهلهفيالأجنبيأوالجارأو

مابمقتضىوعملًابها،خمقَحكمةًمنها،وفَرًعنهاأدبَرَبل،المراودة

منَوالغفلة،الناسمنَالجهلةوجوهيطصسوهذاسبحاز4،اللهعفَمه

هَتَكأنذلكمناقتحموهماوأقلّ،بهيليقلاماإليهنِسبَتِهمفيالعلماء

منِعليهعلمتمالفهوحاشَ،تأويلمنرأوهفيمابالفتكوهئَمالسراويل

وعلماَ"خكماًآتيناهأشدهبلغ"ولمافقالمنهاللهبرًأهُمماابّرئُهبلسوء،

استخلصناهم،الذينعبادنامنإنهوالفحثماءالسوءعنهلنصرفوكذلك

أتىولابشيءٍألثَمفماوالمغازلةالمراودةهووالسوءالزنا،هيوالفحشاء

شاحشة.

بهَا!)2(.وهمًبهِهَمَّ!)ولَقدْاللهقالفقد:قيلفإن

.22رقمآيةيوسفسورة()\

.2!ارقمآيةيوسفسورة)2(
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وبينَا"الفشكلَين"شرحِمنالأنبياءكتابفيذلكعنتقصيناقد:قلنا

وإنَما،بجارحةٍفعلاَالقضةجانبفيأتىأنهعنهأخبرماسبحانهاللهأن

يكادونلاالمفسرينلهؤلاءفما،القلبفعلوهو،الهمّمنهكانالذي

أقالهملا،بهاهم:قالإنَماواللهُ،وفعل،فعل:ويقولونحديثاًيفقهون

عالهم()1(.ولااللّهأقاتهمولاالله

رفضُحيثمنحذَدهالذيمبدئهأسسطئققدالعربيابنكانوإذا

قبولحيثمنالاسس!هذهيطبقنجدهفإنناورذها،الاسرائيليةالروايات

وأالكريمللكتابالموافقةعلىيقومإنماالقبولهذالأن،الاسرائيليات

الشريفة.النبولًةللسً!ة

بعصَاكَاضربْأنْمُوسىإلى)فأوحَينا:تعالىقولهعندذلكومثال

!)2(.العَظِيمِكالطَودِفِرقٍكُلفكانَفانفلَقَالبحرَ

خرج:مالكقالالقاسمابنقال:الاولى)المسألة:العربيابنيقول

الله؟أمركبمَ:لهقالاإليهأتيافلماالبحر،إلىالتُجارمنَرجلانموسىمع

أمركَماافعل:َلهفقالا،فيجفّهذهبعصايَالبحراضربَأنأمرني:قال

كذلكفمازال،لهتصديقاًالبحرفيأنفسهماألقياثم،يخلفكفلنربُكبه

.كانكماارتًدثممعهومنفرعوندخلحتىالبحرفىِ

لقد:قال،اط-سهـانفلِققالموسىأن:مَيمُونبنعمرروايةوفيِ

اللهفأوحى،لكلمحأَنملقآدمولدِمنلأحدٍانفرقْتُماIموسىيااستكبرت

.0701ص%3-القرآنأحكام-العربيابن)1(

.63رقمآيةالثعراءسورة)2(
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العظيم،كالطَودفرقكلفكانفانفلقَالبحربعصاكاضربأنموسىإلى

موسى،أصحابخرجفلمايَبَساً،طريقاًالبحروأصحابهلموسىفصار

فقال،فرعونوغرقالبحرعليهمانصب،فرعونأصحابآخروتكامل

نظرواحتىالبحرساحلعلىفنُبذَفرعونغرقما:موسىأصحاببعض

إليه.

السحرةوأن،الِإسلامإلىسنةأربعينفرعونموسىدعا:مالكقال

واحد.يومفيآمنوا

وافقماالاسرالْيلياتأخبارمنيذكركانمالِكاًأنعلىدليلهذاوفي

تختلفلمالتيالمصلحةبهقامتأوالحكمةأو،السنَةوافقأوالقرآن

الموطأ()1(.جامعفيعَوَّلالنكتةهذهوعلى،الشرائعفيها

رذهاحيثمنالإسرائيلياتإزاءالعربيابنمبدأوضوحومع

يذكرنجدهفإننا،والسنَةالكتابلموافقتهاوقبولها،والسنًةالقرآنلمخالمها

الردّ،أوبالقبولإشارةأوتعقيبدونعندهاويتوقفأحياناًالاسرائيليات

منالقِسمهذابأنلنايوحيالعربيابنيقفهالذيالموقفهذاولعل

فلا،عندهالتوقفيلزمالذيالقسمهو،عنهسكتالذيالاسرائيليات

للاعتقاد.لاللإستئناسحكايتهوتجوزنكذبهولابهنؤمن

فقولاَ،طغَىإنَهُفِرعونَإلى!اذهبَا:تعالىقولهتفسيرعندذلكومثال

!)2(.يَخشَىأويَتذكَرُلَعفَهُلَيِّناًقولاًلة

.1423ص3-برالقرآنأحكام-العربيابن)1(

.43،44رقمآيةطهسورة)2(
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بالمعروفالأمرجوازهذافي:الثانية)المسألة:العربيابنيقول

قالتراهألَا،العصمةلهوضمنت،القوةمعهلمنباللينالمنكرعنوالنًهي

)1(.7وأرَىأسمغمَعَكُماإنَنيتَخافَا)لَالينا"قولاله"قولا:لهما

رسولاًيجدلاسنةًفرعونبابعلىأقامموسىأنالِاسرائيلياتففي

وكان،أمرهمنعلينااللهقصًمالهفجرى،خرجحينلقيهحتىكلاماًيبلِّغ

أعلمواللهالظالمينمعسيرتهمفيالمؤمنينمنبعدهجاءلِمنتسليةًذلك

.()2(بالمهتدين

اتضحقديكونأننرجوالاسرائيلياتمنَالعربيابنموقفهوهذا

وخلاصته:،أمثلتهوبسطعرضهبعد

اعتمادهاأو،الاسرائيلياتذكرعدمعلىحريصاًكانالعربيابنأن

لأمرين:يذكرهافإنماذكرهافإنتفسيرهفي

ساقطةضعيفةٌ،والسنًةللكتابمخالفةلأنهاودفعهالردها:الأول

أثبتماونفيالأنبياء،فيالطعنعلىأصلهافيقائمةٌالِإسناد،

العصمة.منلهمالله

فيه.غضاضةلاأمروهذا،والسنَّةللكتابموافقةلأنهالقبولها:الثائى

كلِّإلىالعربيابنوجههماننقلأنبنايجدرفإنهالمقامهذاوفي

هذاكانحيثمبتدعيها،وغايةالاسرائيلياتحقيقةعلىالوقوفقصدمن

ودؤَنوبهوأشادوا،والباحثينالمفسرينبعضذكرهإعجابموضعَالتوجيه

الواردةالاسرائيليةالرواياتردَبعدأوردهجميلتعمَيبوهو،كتبهمفي

.46رقمآيةطهسورة()1
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.السلامعليهأيوبسيدناعلى

إلَّاأمرهفي-السلامعليه-أيوبعنيصح)ولم:العربيابنيقول

نَادىَإذ)والوبَتعالىقولهفي:الاولى؟آيتينفيعنهتعالىاللهأخبيرهما

بنصبِالشَيطَانُمَسًني)أنَي:الضر!)1(والثانيةمَ!نيَأنَيرَلًهُ

وعَذَابٍ!)2(

الوبُ"بينماقولهإلَأواحدبحرفذكرهأنهعنهيصحِفلم-!ي!النًبيئُوأما

ربُه:فناداهثوبهفييَحثيفجعلذَهَبمنجرَابمنْرِجْلُعليهخرًإذيغتسل

عنليغِنىًلاولكنربيابلىقالترى؟عفاأغنيتكأكُنْألمأيوبيا

")3(.بركتك

السامعيوصلالذيفمن،ذكرناماإلَأسنَةولاقرآنفيهيصحلموإذا

؟.سمعهلسانأيعلىأم،خبرهأيوبإلى

عنِفأعرضى!،البتاتعلىالعلماءعندمرفوضةوالاسرائيليات

إلَافِكرَكَتعطيلافإنًها،ادنيكَسماعهاعنواصمِ،بَصَرَكسطورها

خبالًا()،(.إلَافؤادَكتزيدُولاخَيالًا،

83.رقمآيةالأنبياءسورة()1

.41رقمآيةصسورة)2(

كتاب78صا!عرياناًاغشسلمنباب/هريرةأبيعنالبخاري:الحديث)3(

فيأحمدالِإمام،184ص4"بربهنادىإذ)وايوبتعالىقولهباب/الخلقبدء

.033ص4!المنثورالدر،431ص2جىمسنده

لأحكامالجامع-القرطبيوانظر،1624ص4ب-القرآنأحكام-العربيابن)4(

02ص15جى-القرآن f،كتبفيوالموضوعاتالاسرائيليات-شهبهأبوالدكتور

.393صالتفسير
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عطيَّةابنموقف

الاسرائيلياتمنَ

فيالأندلسيينالمفسرينمنَغيرهموقفمععطيَّةابنموقفيتفق+ا

التفسير،فياعتمادهاوعدمذكرهاقلَّةحيثمنالاسرائيلياتتجاه(نظرته

ئعقبواأنغيرمنرواياتهامنأكثرواالذينالمفسرينعلىنعيهفيوكذلك!

والتضعيف.بالرّدا/عليها

ءصاَ-،،،+-ص-َ-!ا،،صَا-0َ1ُء-.ح!ك!+هر!صو

هذاديحدًنجدهفإنناالمسطاةهذ؟في/هذاموقفهعنتحقيقناولدى

وجيزاًجامعاًيكونأنفيه"وقصدت:يقولإذتفسيرهمقدمهفيالموِقف

بِه")1(.إلآَالاَيةتَنفكُلاماإلًاالقصصمنَأذكرلامحرَراً،

هذاعنالِإضرابضرورةيرىكانأنه،هذاعطيَّةابنكلامومقتضىِث!-

بهالاستعانةالضرورةاقتضتمحدود،نطاقفيإلَأالاسرائيليالقصص

الكريمة.الآياتمنالمقصودبيانعلى

تامإدراكعلىكانعطيهابنأنأيضاً،الكلامهذامننستوحيهومما

نفسهافيتنهضلاالاسرائيليةالمروياتهذهأنمنشكيشوبهالاومعرفة

ليِّنَةُ،والخيالاتالأباطيلعلىقائمةٌلأنها،الاَياتتفسيرفيأساساًلتكون

إلىتؤديالأقاصيصهذهأنعنفضلَاَ،الصحيحالنَقلمنعاريةالِإسناد1

الاعتقادوفساد،الكريمةالقرآنيةالنصوصمنَالمقصودفيالثقةزعزعة

فها.اهدوأميهابيرا

فإنناتفسيرهمقدمةفيعطيةابناختطهالذيالمنهجهذاتطبيقولدى/

الاسرائيلياتذكرفيهاأوردالذيتفسيرهمنكثيرةمواضعفينجده

.3صااب-الوجيزالمحرر-عطيًةابن(1)
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غيرمنمختصرةروايتهابذكروالاكتفاء،أسانيدهامنبتجريدهايختصرها

والرذبالنّقدكلّهذلكبعدمعقِّباًذكرها،غيرمنإليهابالِإشارةأوتطويل

وجيزاً.محرّراًتفسيرُهيكونأنوهورسمهبالمتهغالذيملتزماً!والتضعيف

الاسرائيلياتً-منَهذاموقفهعنالقناعكشفقدعطثةابنكانوإذا

المنهج.لهذاتطبيقهمدىلنرىتفسيرهمنالأمثلةإلىبالتاليفلننتقل-

وجُنودهِلِجالوتَبَرزوا)ولفَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الأولالمثال

القومعلىوانصُرناأقدامَناوثبَتْصَبراًعَليناأفرِغْرثَناقالوا

اللّةَوآتاهُدَاوودُجَالوتَوقتلَاللّهِبإذنِفهزمُوهِمْالكافرينَ

يَشاءُ!)1(.مفَاوعلَمهُوالحِكمةَالمُلكَ

أصحابأنَّ،جالوتداوودوقتلهقصةفي)وزويَ:عطيةابنيقول

لأبيه،غنماًيرعىداوودصغيراًوكان،إيشيبنووهمإخوةفيهمكانطالوت

نهضفلفَا،الحربهذهلرؤيةلأذهبن:نفسهفيقالالحربحضرتفلما

51نادثم،جالوتتقتلفبيداوود،خُذنييا:فناداهبحجرطريقهفىِمر

حضرفلماوسار،مخلاتهفيوجعلهافأخذهاآخرثمآخر،ئمآخر،حجر

من.طالوتقالحتىعنهالناسفكغَمبارزاً،يطلبجالوتخرجالنَاس

أبرزُأنا:فجاءداوودفقال،ماليفيوأحكَمهابنتيازوجهفاناويقتلهلهيبر!

فيوخرج،ففعلسلاحيوخذفرسيفاركب:طالوتلهفقال،وأقتلهله

فقال،الفتىجَبُنَ:للناسفقال،رجعقليلاًمشىفلماشِكَة)2(أحسن

هذاولاالفرسهذاينفعنيلمعليهوئعنيلييقتلهلمإناللهداوود:إن

عادتي.علىاقاتلهاناحبولكني،السلاح

.025،251رقمآيةالبقرةسورِة)1(

.السلاحبالكسر:الشكَة2()
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فتقلدهامخلاتهوأخذ،بالمِقلاعالنًاسأرمىداوودمنوكان:قال

:جالوتلهفقال،سلاحهفيشاكوهوجالوتإلىوخرجمقلاعهوأخذ

الكلب،إليًيخرجكماهكذا:قال،نعم:قال،إليّتخرجفتىياأنت

ثم،وال!باعالطيرَلحمكاليوملاطعمنّ:قال،أهونوأن!نعم:قال

التأمتأنَهافرُوِيَ،الحجارةإلىيدهوأدخل،فأدارداوودمقلاعهتدانيا

ورماهوأدارهاللهوسمًى،المقلاعفيفوضعهفأخذه،واحداًحَجَراًفصارت

واختلط،مخلاتهفيوجعلهرأسهوحزَّ،فقتلهجالوترأسبهفأصاب

يطلبداوودجاءإنَثم،الهزيمةوكانتطالوتأصحابوحملالناس

ولاالمهر،منغرائبلهنالملوكبناتإنً:لهفقال،طالوتمنشرطه

وتجيئني،الناسيؤذونالذينالجراجمةهؤلاءمنمائتينقتكمنلكبد

!اوودمنهمفقتل،النَزعةبهذهيعرضرداوودللقتلأنطالوتوطمع)1(بغلَفهم

أمرداوود،وعطم،طالوتإليهفدفعهاامرأتهوطلببذلكوجاء،مائتين

بنيأنويروى،المَلِكهووصارالفلكعنلهتخفَىطالوتأنفيُروىَ

سببوكان،جالوتأنداوودقتلبسببذلكعلىطالوتغلبتإسرائيل

نأإلىِجبلفيفكانمنههربداوودحتىأخلفطالوتأنورُويَ،الفتح

نبيئَأنوزوي،أمرهاداوودفمفَكتهإلىإسرائيلبنوفذهبت،طالوتمات

بنيهعليهيعرضأنويسألهإيشيإلىيذهبأنإليهاللهأوحىسمويلالله

واللهإسرائيلبنيملكويجعله،القدسبدهنإليهيشارالذيفيدهن

بنيمَلِكأنداوودصارالآيةألفاظمنيقطعأنهغير،كانذلك،أيأعلم

ئيل.إسرا

طالوتمطبخةفييسحِرأنداوودكان:القصةهذهصدرفيرُويَوقد

لهاولقال،الخاتنيقطعهاالتيالجليدةوهي:الغينبضمغُلفةجمع:الغلف)1(

والغرلة.الغلفة
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ومملكته.جالوتقتلهسببذلكفكانفأخذهحَجَرٌكلمهثم

فلذلك،الأسانيدليًنكلُّهوذلكالاَيةهذهقصصفيالناسأكثروقد

سائرواختصرتالنازلةمناقلبهوتعلم،الآيةبهتَنفَكمامنهانتقيت

ذلك()1(.

مقدمةفيبهالتزيمالذيمنهجهطبققدعطيًةابننجدالمثالهذاوفي

بهإلَأالاَيةتنفكلامامنهاوأورد،الاسرائيليةالرواياتفاختصر،تفسيره

الأسانيد.لئنكلهوذلك،بقولهعقبثم

وهيَقَربَةٍعلَىمَر)اوْكَائَذي:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الئافيالمثال

موتهَابَعدَاللّةهذهِيُحيأنَىقالَعُروشِهَا،علىخَاوية

بَعثَة!)2(.ثمَّعامٍمائَةَاللّهُفأماتَهُ

لفاإسرائيلبنيأنالآيةهذهقصصِفي:)ورُويعطيةابنيقول

منوجلاهمفقتلهم"البابلينصًرْ"بُختْعليهماللهبعثالأحداثأحدثوا

المدينهعلىفوقف"أرمياء"جاء،عنهذهبفلما،بهفخرًالمقدسبيت

وكانتعالىاللهفأماته:قالموتها؟بعداللههذهئحعيأنَى:فقالمعتبراً

وقيل،طعامهوهوتينفيهاسلةمعهوكانجديدبِحَبلربطهقدحِمَارٌمعه

هيماءقُفَةوقمِلعصيرمنوقيلخمر،منركوةمعهوكان،وعنبتين

،وحمارههوعظامهوتفرقتبليَأنهفروي،عاممائةميتاًوبقي،شرابه

أكلولا،يمتلممربوطاًحيّاًبقيالحماروأنالحمار،دونبليَأنهورُويَ

ورُويَ"غزَيْر"دونأوصالهوتفرقتبَلِيَالحمارأنورُويَ،رمَّتهبَلِيَتْولاشيئاً

.Y'k'tص!2-الوجيزالمحرر-عطئةابن)1(

.925رقمآيةالبقرةسورة)2(
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حيثإسرائيلبنيجماعةإليهاورذعمَرهامنَالقريةتلكإلىبعثاللهأن

عينيهعليهردًاللهأنوزويِعزيز،حيوحينئذ،سنةمائةرأسعلىكملت

تكملةَسنةثلاثينمنمدةَويَحىالقريةتعمركيفبهايرسحياةلهوخلق

كله.ميتاًسبعينبقيلأنهالمائة

()1(.الآيةألفاظعليهتردُضعيفكلهوهذا

بالنَقدالإسرائيليالقصصتعقبوقدعطئةابنالمثالهذافيونرى

الاَيةمنطوقمعيتعارضلأنهالصحةوعدمالِإسنادبضعفوصفهبأنوالردّ

اومفهومها.

مِيثَاقَالفَةأخذَ)ولقدْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندوأيضاً:اِلثالثالمثال

نَقيباً!هو)2(.عشرَاثنيمِنهئمولَعثنَاإسرائيلَبَني

مناطلعواأنهممقتضاهضعيفطويلقصص)في:عطئةابنيقول

نأعلىبينهمفتعاقدوابهلهمقِبلَلاأنهموظنواعظيمةقوةعلىالجبارين

فيهليرىالسلامعليهموسىبهيعلمواوأن،اسرائيلبنيعنذلكئخفوا

ومنقراباتهمفعرفواعشرةمنهمخاناسرائيلبنيإلىانصرفوافلمارئَهأمر

اذهبوقالوا،اسرائيلبنيأمراعوجًحتىالخبرُففشا،سرهمعلىوثقوه

()3(.قاعدونهناهاإنَافقاتلاوربكأنت

مماإسنادهولينِضعفهإلىوأشاركذلكعطيَّةابنذكرهوممًا:الرابعالمثال

)ألمْ:وجلعزلقولهتفسيرهعند،وتناقلوهالمفسرونذكره

.292ص!2-الوجيزالمحرر-عطئةأبن)1(

.12رقمآيةالمائدةسورة)2(

.24رقمالمائدةمنوالآية،57صجىه-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(

Dot

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فقالَالموتِحَذرَالوفثوهمْديارِهِ!منْخَرخواالّذينَإلىترَ

3!)1(.أحياهُمْثئَمموتواالفهُلهئم

الله-رضيالخطاببنلعمراليهودمنَقوم)وحكى:عطئةابن!نجفولَ

فِراراًديارهممنفخرجوا،الوباءفيهموقعاِسرائيلبنيمنجماعةأن-عنه

بليتإذاحتىحائطاً،اسرائيلبنيسائرعليهمفَبَنى،اللهفأماتهم،منه

له،فأحياهمالله0فدعا-السلامعليه-النبيَحَزقيلاللهبعثعظامهم

وقع،""داوردانلهايقالقريةفيواسطقبلكانتامة"هم:السُدِّيوقال

ففيهم،طويلحديثفيألفاً"وثلاثونبضعةوهممنهفهربواالطاعونبها

وحكىدينار،بنوعمروالحسن:الطَاعونمنَفَرُّواإنهموقال،الاَيةنزلت

الموتسِحنَةَلكنَ،يعرفونقومهمإلىرجعوااحئوالماأنهممجاهدفيهم

ماتواحتىدسماًكفناًعادإلاثوباًمنهمأحديلبسولاوجوههمعلى

لهم.كتبتالتيلاَجالهم

وأنهم،إسرائيلبنيمنكانو!أنهمعباسابنعنجريجابنوروى

علىالراثحةوبقيتأحيواثمأُميتواوأنهم،آلافوثمانيةالفاًأربعينكانوا

قولهفذلكبالجهاداللهفأمرهم،اليومإلىإسرائيلبنيمنال!بطذلك

".اللهسبيلفي"وقاتلوا

وإنماالأسانيد،لَينكلهالقصصوهذامحمد:أبوالقاضيقال

التنبيهعبارةفيإخباراًلمج!محمداًنبيهأخبرتعالىاللهأنالآيةمناللأَزم

فأماتهم،الموتمنَفراراًديارهممنخرجواالبشرمنَقومعن،والتوقيف

هيإنّماالِإماتةأنًبعدهمخلفمنوكلهمليروا،أحياهمثمتعالىالله

اللهوجعللاغترارمغتر،ولا،خائفلخوفمعنىفلاغيرهبيدلااللهبيد

.243رقمآيةالبقرةسورة)1(
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هذا9بالجهاد،محمدامةمنالمؤمنينأمرهيديبينمقدمةالاَيةهذهتعالى

القصةهذهفيالقصصولموردي،الاَيةوصفِظاهرُوهوالطبريقول

لضعفها()1(.اختصرتهازيادات

ثتَمالاسرائيليةالرواياتينقل،المثالهذافيعطيَّةابننرىوهكذا

فيهيلحظتوجيهاًالاَيةبتوجيهيعقِّبثمنافذورأي،ثاقبةببصيرةينقدها

وغاياتها.مقاصدهاوتحقق،مفهومهامعالآيةمنطوقاتساق

الإسرائيلياتذكرعنصفحاًعطئةابنيضرب)وهنا:الخامسالمثال

ابنيقول.إسنادهالضعفتركهاإلىبالِإشارةويكتفي

وُضعَبَيمتأوذَ!إنَ:تعالىاللهلقولن!سيرهعندعطيَّة

لِلعالمينَ!)2(.وهُدئفباركاًبِبَكَةَلَثَذيللنَاسِ

ماتحديدومنالجنًةمنَبهآدمنزولمنأقاصيصهذافيورُويت

المعمور،البي!أنَهمنالزّجاجقالهماونحو،الأرضودحوخلقهبين

تركتها()3(.فلذلاتضعافأسانيدها

القرآنتنزيهبهقصد-الاسرائيلياتمنَ-عطيةابنموقفهوهذا-

وباطلها.ضعيفهاودفعورفع،الرواياتأصحبإثباتالم!عنمنوسلامته

القصصمنَالمتناهيةوحيطتهالشديدحذرهمععطثةابنغيران

منغيرهوقعفيماوقعَنَجِدهُوالتحريالجثلدىفإنه،??ايتهjjالاسرائيلي

.246ص!2-الوجيزالمحرر-عطئةابن(1)

.69رقمآيةعمرانآلسورة)2(

.164ص!3-الوجيزالمحرر-عطيًةابن)3(
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وأالتعقيبمنَمجرداًتفسيرهفىالاسرائيلىالقصصفأورد،المفسرين

،التضعيف.الردّأوالنقد

إلىمردّهاتفسيرهإلىالاسرائيلياتمنَالطائفةهذهتسربولعل

بذكرهإلَأمعناهايتضحولابهإلًاالآيةتنفكلافيماالقصصبهذاالإستعانة

مقدمته.فيصرًحكما

عليهايعقَبأندونالاسرائيليةالرواياتمنَعطيًةابنذكرهومما

التفسير.كتببعضعلىطغىالذيالعامبالطابعءتأثراً

تحميكيفَأرنيرثإبراهيمُقالَ)وإذْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

الاليرمنَأربعةًفخذْقالَقَلبيلِيطمئنَولكنْبلىقالَتُؤمنْلبْمِأوَقالَالموتَى

سَعياًيأتِينكَادعهُنَثُئَمجزءًمِنهنَجبلِكلَعلىاجعلثمإليكَفَصُرهُنَ

لأ)1(*:حكيمٌعزيزٌالفهَأنَواعلمْ

السلامعليهالخليلأنالآيةهذهقصصفيِ)ورُويَ:عطئةابنيقول

معذلكوجمع،صغاراًقطعاًقطعهاثموذكَاهاامر،حسبماالطيرهذهأخذ

جبل،كلعلىجزءًالمختلطالمجموعذلكمنجعلثم،والريشالدًم

ثم،يدهفيالطيررؤوسوأمسك،الأجزاءتلكيرىحيثمنهوووقف

والريشالذَمإلىالذَموطارالأجزاءتلكفتطايرت،اللهبإذنتعالَينَقال

كَررثم.رؤوسبلاوبقي!أولاً،كانتكماالتأمتحتىِ،الريشإلي

اللهبإذنوطارترؤوسهافيأجسادهاوضعتحتىسعياَفجاءتهالنَداء

أبر-.صا()2(0تعالى

.026رقمآيةالبقرهَسورة()1

5.03ص2!-الوجِزالمحرر-عطيةابن)2(
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اللهلقولتفسيرهعندأيضاً،تعقيبدونالاسرائيلياتمنَذكرومما

اللّهَأنًالمِحرِابفيئصفَيقَائئموهوَالملَائكة)فَنادتهُ:وتعالىتببارك

منَوَنَبئاًوحَصُوراَوسَئداًاللّهِمنَبكلمةٍمُصدِّقاًبيحىَيُبشَركَ

الضالحينً!هه)1(.

منَيعيشكانأنَّهالسلامعليهصلاحهمن)وزويَ:عطيًةابنيقول

وجههفيالدمعُخذَدحتى،اللهخشيةمنَالبكاءكثيركانوأنَهالعُشب

.وأخاديد()2(طرقاً

لِربًكِاقنتيمَريمُ!الويَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاًوكذلك

الراكِعينَ!)3(.معَواركَعيواسجُدي

حتىقامتبهذاخوطبتلمًاأنَهامجاهد)ورَوَى:عطيًةابنيقول

منوالقيحُالدَّمُسالحتىقامتأنَّهاالأوزاعيورَوَىقدماها،وَرِمَتْ

فىِلسكونهاجَماداًتظنُهارأسهاعلىتنزلكانتالطيرأنوزويَقدميها،

قيامها()،(.طول

الكتابَ)ويُعفَمة:وتعاليِتباركاللهلقولتفسيرهعندأيضاًذلكومن

منْبآيَةٍجئتكمْقدْأنيإسرائيلَبَنيإلىورسُولاًوالِإنجيلَوالتَّوراةَوالحكمةَ

بإذنِطَيراًفيكَونُفيةِفأنفُخُالطيرِكهيئةِالطينِمنَلكمْأخلُقأنَي،رَبِّكمْ

اللّهِ!و)5(.

93.رقمآيةعمرانآلسورة()1

.77ص3جى-الوجيزالمحرر-عطثةابن)2(

.43رقمآيةعمرانآلسورة)3(

84.ص3جى-الوجيزالمحرَّر-عطيةابن)4(

!ا.8،9!ارقمآيةعمرانآلسورة)5(
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أيُ:اسرائيللبنييقولكانالسلامعليهعشى)إنَّ:عطئةابنيقول

لاطائرلأنه،الخفاش:فيقولون؟يحكىأنوأصعبخلقهأشذَالطًير

ذلكوكلفتطير،فيهاينفخثمخفافيشالطينمنَيصنعفكانلهريشَ

ساحر()1(.هذا:يقولونفكانوا،ومعاينتهمالنَاسبحضرة

فإنناالاسرائيلياتمنَتفسيرهفيعطئةابنأوردهمماالرغموعلى

بالرواياتالأخذمنَوهلةأولمنلنفسهاحتاطقدبأنهالقولنستطيع

وكان،تفسيرهمقدمةفيرسمهالذيمنهجهمعانسجاماًالإسرائيلية

يعكسوبذا،تفسيرهإلىالقصصهذامنشيةيتسربألَأعلىحريصاً

وذلكوردوها،الاسرائيلياترفضواالذينالمفسرينعنمشرفةًصوِرة

سلامته،فنييطعنأوصحتهفييشككماكلمنالعزيزاللهلكتابتَبرِئَهً

وغاياته.مقاصدهمعيتفقلاتياركلمنلهوحماية

بالنسبة-تفسيرهفيعطيًةابناتخذهالذيالموقفهذاولعلً

ودونجوبهفأشادواوالباحثينالعلماءإعجابنالقد-الاسرائيليهَللروايات

كتبهم.في

وجاءوالتمحيصالمًحقيقإلىالئاسرجع)فلما:خلدونابنيقول

كلها،التفاسيرتلكفلخص،بالمغربالمتأخرينمنَعطئةبنمحمدأبو

بينمتداولكتابفيذلكووضعمنها،الصحةإلىأقربهوماوتحرى

()2(.المنحىحسنوالأندلسالمغربأهل

.49ص3!-الوجيزالمحرْر-عطئةابن()1

حسينمحمدالدكتور/المرحوم:كذلكوانظر،943ص-المقدمة-ابنءخلدون)2(

دكتور/وانظر:،بالهامش018ص-والحديثالتفسيرفيالاسرائيليات-الذهبي

.185صالتفسيرفيعطيةابنمنهج-فايدعبدالوهاب
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القرطبيموقف

الاسرائيليةالمروياتمن

منموقفعنالاسرائيليةالأقاصيم!إزاءالقرطبيموقفيختلفلم

ونقدهاعرضهافياسلوبهماتبعفقد،الأندلسيينالمفسرينمنسبقه

وأباطيل.خرافاتمنعليهتنطويوما،زيفمنفيهاماوبيان

فكان،ذكرهافيوالتوسعةبسطهامسألةفيعليهمزادالقرطبيأنغير

بأقوالمستعيناًءليها،والردّنقدهافييطيلثمكاملًا،بإسنادهايذكرها

والِإبطال.بالردَلهاوتعرضواذكروهاالذينوالعلماءالمفسرين

يختصرهاأحياناًنجدهبلهذا،اسلوبهفيمُطَرداًالقرطبييكنولم

ضعفها.إلىوالإشارةوإبطالهابرذَهاوَيكتفي،أسانيدهامنبِتجريدها

بجلاءٍالموقفهذايتأكدالقرطبيتفسيرمنالتطبيقيةالأمثلةولدى

ووضوخ:

:الأولالمثال

علىالشَّياطينُتَتلُوما)واتَبعُوا:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعند

ال!حرَالنَاسَيُعفَمونَكفرواالشَّياطينَولكنًسُليمانُكفرَوما،سُليمانَمُلك

ومَاروتَ!)1(.هارُوتَبِبابلَالملَكينِ..علىانزلَوما

عمروابنعباسوابنمسعودوابنعليعنرُوي):القرطبييقول

-آدمأولادمنالفسادكثرلما:معناهماوالكَلبيوال!ذَيالأحباروكعب

مكانهملوكنتمأنكمأما:تعالىاللهفقالالملائكةعَيًرتهم-السلامعليه

كانماسبحانك:فقالواأعمالهممثللعملتمفيهمركَّبتُمافيكموركَبتُ

.201رقمآيةالبقرةسورة)1(
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هاروتفاختاروا،خياركممنمَلَكينفاختاروا:قال،ذلكلناينبغي

حتىشهربهمامرفما،الشهوةفيهمافركَبالأرضإلىفأنزلهما،وماروتَ

()الزهرةوبالعربية)ناهيل(وبالفارسية)بيدخت(بالنبطيةاسمها،بامرأةفُتِنَا

دينهافييدخلاأنإلَأفأبتنفسها،عنوراوداهاإليهما،اختصمت

وألفَاالخمر،وشربافأجاباها،اللهحرئمالتيالنفسويقتلاالخمر،ويشربا

إلىبهيصعدانالذيالاسمعنوسالتهما،فقتلاهرجلفرآهمابها

عنسالموقالكَوكباً،فَمُسِختفعرجتبهفتكلصتفعلفَاها،السماء،

عملاحتىيومهمايستكملالمأنَهماالحبركعبفحدثني،عبداللهعنِأبيه

الدّنياعذاببينفَخيِّرا،الحديثهذاغيروفيعليهما،اللهحرَمبما

منَسِربٍفيببابليعذبانفهماالدّنيا،عذابفاختارا،الاَخرةوعذاب

عنِيرويفيماعمرابنوكاننَهَاوَند،بابلوقيل،العراقبابلقيلالأرضِ،

إنَ:ويقولوشتمهما،سبًهماوسُهيلًا""الزُهرةَرأىإذاكانانَهعطاء

صاحبةكانت"الزُهرة"وأن،الناسيظلم،باليمنعشًاراًكان"شهَيلًا"

.وماروتهاروت

فإنَّهيضيء،منهيصحولاوغيرهعمرابنعنضمعيفكلههذاقلنا:

وسفراؤه،وحيهعلىالله.امناءهمالذينالملائكةفيِالاصولتدفعهقول

عِبادٌ)بَلْيُؤمرونَ!)1(،ماويفعلُونَأمَرفمْمااللّهَيَعصُون!الولارسلهعلى

الفَيلَ!ال!يُسَئحونَيَعملونَ!)2(،بأمرهِوهمْبالقولطِيَسبقُونهُلامُكرَمونَ

يَفتَرُونَ!)3(.لاوالنًهارَ

خلافُمنهمويوجد،الملائكةمنَالمعصيةوقوعيُنكِرفلاالعقلوأما

.6رقمآيةالتحريمس!رة1()

(Y)26،27رقمآيةالأنبياءسورة.

.02رقمآيةالأنبياءسورة)3(
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ومن،موهومكلتعالىاللهقدرةفيإذ،الشهواتفيهمويخلقكفَفوهما

يدركلاالجائزهذاوقوعلكنَ،العلماءالفضلاءوالأولياءالأنبياءخوفهذا

خلقتعالىاللهأنً،صخهعدمعلىيذلومما،يصحولم،بالسمعإلَأ

فيهاخلقخلقتلماوال!ماءالسّماء،خُلقتحينوالكواكبالنجومهذه

وهذاوالقَمر،والشَمسوالزُهرةوعَطارِدولَهرامِوالمُشتريزُحل،دوارةسبعة

وسُهيلًا""الزهرةأنَّبهذافثبتيسجُون!)1(،فَلكٍفي)وكلقولهمعنى

تقدرلاعورةلنا"ينبغيكان"ماالملائكةقولإنَّثم،آدمخلققبلكاناقد

-الكرامالملائكةإلىنسبتهومنمنهباللهنعوذكفروهذافتنتنا،على

ذكرماكلعنالمنزهونوهم،نزَهناهموقد-أجمعينعليهماللهصلوات

()2(.يصفونعماالعزةرثسبحان،المفسرونونقلوه

كاملًابسندهاالإسرائيليةالروايةيذكرالقرطبيِنرىالمثالهذاوفي

تأييدوعدمإسنادهاضعفإلىذلكفيمستنداَ،والِإبطالبالرذَيتعقبهاثم

عصمةمعيتنافىماعلىاشتملتوأنها،السنةأوالكتابمنفيهاجاءما

وحيه.علىوامناؤهاللهسفراءهمالذينالملائكة

كانالزُهرةكوكبإنَ:بقولهودَحضِهامناقشتهافيالقرطبييأخذثم

والكواكبالسمواتخَلقَتعالىail-السلامعليه-آدمخلقعلىمتقدماً

القرطبييختمثم-السلامعليه-آدمإيجادعلىمتقدمخلقهاأنفثبت

إلىالمِلةمنالخروجيقتضيبهالِإيمانبأن،القصصلهذاوردهتعقيبه

أثبتهاالتيالعصمةمعيتنافىالملائكةإلىالقصصهذانسبةلأنَالكفر،

وجدواالتيوالوظيقةعليها،فطِرواالتيالصٌفاتمعويتناقض،لهمالله

أجلها.من

.04رقمآيةيسسورة()1

.51ص2%-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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الثاني:المثال

أنَيرئَةنادَىإذْأئوبَعبدنَا)واذكُرْ:تعالىاللهلقولتفسير؟عند

1(.وعَذابٍ!)بِنصبٍالشَيطَانُم!نِيَ

القصصمنَالمفسرونرواهمايذكرالقرطبينلاحظالمثالهذاوفي

سبقهمنآراءعلىذلكفيمعتمدأوالنقضبالرذيتعقبهثم،الإسرائيلي

منَتأييدهابنصّلعدمِالاسرائيليةالرواياترذُواالذينالمفسرينمنَ

أصلهافيتقومولأنَهاصحتها،وعدمإسنادهاولضعف،السنَةأوالكتاب

.والضلالوالزيغوالتزييفالتحريفعلى

ألئثنئه،منَروميأكان"أيوبَ"إنًالمفسرون*وقال:القرطبييقول

جملةوآتاه،بالنُبوهَاللهاصطفاه،الواقديقولفي"عبدالله"أبووكنيته

مواسياًاللهلأنعمشاكراًوِكانوالأولاد،الأموالأنواعفىالثرِوةمنعظيمة

منَموقفلِإبليسوكاننَفر،ئلاثةإلابهيؤمنلمرحيمأ،براَ،اللهلعباد

لهاللهفقالعادتهعلىإبليسبهفوقف،الأياممنيومفيالسابعةال!ماء

وكيفربيا:فقال؟شيءٍعلىأيُّوبعبديمنْأقدِرتَ:عنهلهقيلأو

والفقر،بالبلاءابتليتَهفلو؟والعافيةبالمالابتليتهوقدشيءٍعلىمنهأقدر

قد:اللهقال،طاعتكعنولخرجحالهعنِلحالأعطيتهمامنهونزعتَ

فأعلمهم،الجنّعفاريتفجمعاللهعدؤُفانحطَ،ومالهأهلهعلىسلطُتك

صورةفيأيوبَفجاء،مالهأهلكنارفيهإعصاراًأكون:منهمقائلوقال

جاءثم،منعهوهوأعطاههولل!الحمد:فقال،جَرَىبمافأعلمه،مَالِهقَيم

،وولدهأهلهعلىألقاهحتىنواحيهمنْالقَصْرفاحتمل،وولدهبأهلهقصرَه

السماءإلىإبليسوصعد،رأسهعلىالترابفألقىوأعلمهإليهجاءثم

.41رقمآيةصسورة(1)

563http://www.al-maktabeh.com



بدنهعلىسلطتك:قال،بَدَنِهعلىسَلِّطني:ربياقال،أيوبتَولَةُفسبقته

فيفصار،منهااشتعلنفخةجسدهفيفنفخ،وقلبهوبصرهلسانيماعلىإلِّا

لحمه،تساقطحتىبالفخارثم،دميتحتىبأظفارهفحكَّها،تآليلجسده

لأنهالبطنحشوةإلىءٍشيمنيخلصولم"الشيطان"مسنيذلكعندوقال

فلما،سنينثلاثكذلكفمكث،ويشربيأكلفهو،بهاإلَأللنفسبقاءَلا

القدرفيآدمبنيهيئةمنأعظمهيئةٍفيلامِرأتهاعترض،أيوبغلبه

صنعت،مابصاحبكصنعتالذيوأناالأرضإلهأنا:لهاوقال،والجمال

وعرض،عنديوهمومَالةأهلهعليهلرددتواحدةًسجدةًليسجدتولو

أيوبَفأخبرتلها،أظهرهأي،صورتهفيكفهذلكالواديبطنفيلها

بلائهسببفيطويلاًكلاماًوذكروا،اللهعافاهإنيضربهاأنْفأقسم

آمنواالذينالئلاثةالنَفرَوإن،بهنزلالذيالبلاءمنَوتبرمهلرئهومرِاجعته

فابتُليَينصرهفلممظلومِبهاستعانوقيل.عليهواعترضواذلكعننهُوةبه

فابتُلي،الدخولفقيراَفمنع،يوماًالناساستضافوقيل.ذلكبسبب

وكانواالعدوىنخشىويقولونامرأتهيتعدونالنَاسكانوقيل،لذلك

".الشيطان"مسنيَقالفلهذايستقذرونها

ثم،اسرائيلياتمنْالمفسرونرواهماذكرالقرطبيلاحظناوهكذا

هذهعلىالرذَفيالمفسرينآراءالقرطبييعتمدكيفالآننرى

ودحضها.الاسرائيليات

تبليسأنمنالمفسرونذكره"ماالعربيابن)قال:القرطبييقول

منهااهبطَلأنَّه،باطلفقولالعاممنَيوماًالسابعةالسماءفيمكانلهكان

فيويجولالرضامحلإلىيرتقيفكيف،الأرضعلىوبسخطهبلعنه

إلىالسابعةالسماءإلىويعلو،العلىالسماواتويخترق،الأنبياءمقامات

عظيم.الجهالةمنَالخَطبهذاإنَّ،الخليلموقففيقفالأنبياءمنازل
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لأنقطعاً،فباطل،عبديعلىقدرتهللهقالاللهإن:قولهموأما

يكلّمفكيفالملعونإبليسجندمنهمالذينالكفاريكفملاتعالىالله

إضلالهم.تولىمن

ممكنفذلك،وولده01J4علىسلطتكقد:قالاللهإنَقولهموأما

جسدهفىِنفخ)نهقولهموكذلك،القضَةهذهفيبعيدلكنه،القدرةفي

ذلكيخلقأنعلىقادروتعالىسبحانهوالباري.أبعدفهوعليهسلطهحين

منَبالتمكنعينلهتقرحتى،كسبفيهللشيطانيكونأنغيرمنكفَه

وأنفسهم.وأهليهمأموالهمفيالأنبياء

وسجدتِاللهذِكرَتركتِولو،الأرضإلهأنالزوجتهقالإنَّهقولهموأما

وقالألَئموبهلأحدكمعرضلوأنهلتعلمونوأنكمفاعلموا،لعافيتُهليأنت

يعافىوأنلهيسجدوأن،الأرضفِيإلهاًيكونأنعندهجازماالكلامهذا

فَدمأوسواديزوجةكانتولونبيًزوجةتستريبلافكيفالبلاء،منَ

عندها.ذلكساغمابربري

عليهيقدرلامافذلك،للمرأةوادٍفيوالأهلالأموالتصويرهوأما

تصورولو،جنسههومنولاالسًحرطريقفيهذايقالولا،بحالإبليس

فإنه،بذلكالمعرفةفيفوقناوهينحننعلمهكماسِحرأنَهالمرأةلعلمت

.وتصويرهالناسبينوجريهوحديثهال!حرمنَقطزمانيخللم

!ولههذاذكرإلىبهوتذرعواذلكعلىجرًأهموالذي:القاضيالق

الشيطانمسًشَكَاقدرأوهفلما"وعذابٍبنُصبِالشًيطانمسًنيَ"أنَيتعالى

كماالأمروليس،الأقوالهذهفياَلتفسيرمنَسبقَمارأيهممنإليهأضافوا

وعصيانها،وطاعتهاوكفرهاإيمانهافيوشرهاخيرهاكلهاوالأفعال،زعموا

الشَرولكنَغيرها،ءٍشيخلقفيولاخلقهفيلهشريكلااللههوخالقها
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.عُلِّمناهوتحميداًبهأذَبَنَاأدباً،خلقاًمنهموجودأكانوإنْذكراًإليهيُنسبُلا

القولهذابصحةلنافما،ينصرهفلممظلومبهاستعانإنَهقولهموأما

أنهعلىفيلامتركهلأحدٍيحلفلا،نصرهعلىقادراًيكونأنيخلوولا

وكذلك،ذلكفيعليهشيءفلاعاجزاًوكانذلكعنمنزهوهوعصى

لموإن،عليهباطلفهوبهعَلِمَكانإن،الدخولمنَفقيراًمنعإنَهقولهم

فيه.عليهشيءفلابهيعلَم

قلولكنداهنتقلفلاالكافر،الملكغنمهعلىرَاهَنَإنهقولهموأما

ويحسن،نعمجائز،بالمالالمالأوالنفسعنالظالمالكافرودفعدار

.الكلام

فياللهأخبرناماإلاأمرهفيأيوبعنيصحولم:العربيابنقال

مسًنيَأنَيربَّهنادىَإذْ!وائوبَ:تعالىقولهالاولى،آيتينفيكتابه

.وعذابٍ!ه!)2(بِنُصبٍالشَّيطانُم!نيَ)أنَيصفيوالثانيةالضُر!و)1(

الوب"بينماقولهإلَأواحدٍبحرفٍذكرهأنَّهعنهيصحفلملمجيرالنَبيئُوأما

عنهيصحلموإذا.الحديثذَهَب"منْجَرَادٍمنْرِجْكعليهخَرإذيغتسل

مأ،خبرهاثوبإلىالسامعيوصًلالذيفمن،ذكرناهماإلَأسنَةقرآنفيه

البتات،علىالعلماءعندمرفوضةوالاسرائيليات.سمعهلسانٍأيعلى

تعطيلافإنها،اذنيكسماعهاعنواصمم،بَصَركسطورهاعنفأعرض

للبخاريوالفَفظالصحيحوفي.خبالًاإلَآفؤادكتزيدولاخيالًا،إلافكرك

وكتابكم،الكتابأهلتسألونالمسلمينمعشريا:قالعباسابغأنً

وقد،يُشَبلممحضاًتقرؤونهباللهالأخبارأحدثنبيكمعلىانزلالذي

.83رقمآيةالانبياءسورة(1)

.41رقمآيةصسورة)2(
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الكتببأيديهموكبواوغيروااللهكُتبمنبدلواقدالكتابأهلأنحدثكم

منَجاءكمماينهاكمولاقليلاً"ثمناًبهليشتروااللهعندمن"هذا:فقالوا

انزلالذيعنيسألكممنهمرجلًارأيناماواللهفلا،مسألتهمعنالعلم

()1(.عليكم

علىرذأتفسيرهفيالقرطبيأوردهاالمجالهذافيكثيرِةأمثلةوهناك

العلماءآراءعلىِذلكفيمعتمداًوإسقاطها،لهاوتوهيناَالاسرائيليات

فقطواحدأمثالَانختار،والتضعيفبالردًلهاتعرضواالذينوالمفسرين

.المطلوبيتحققوبهسبقماإلىبالِإضافة

قبلكَأرسلنَا)ومَا:وتعالىتباركاللهلقولتفسيِرهعندالقرطبييقول

يُلقيمااللّهُفينسَخُامنيَّتهِفيالشَيطانُألقَىتمنَىإذاإلانبيولارسُولٍمن

!)2(.حكيئمعليمٌواللهُآياتهِاللهُئحكِمُثئَمالشَيطانُ

بنعبدالرحمنبنبكرأبيعنالزهريعنيونسعنالئيث)روى

بلغفلماهَوَى!)3(إذاَ!وَالنَّجمِلمج!داللهرسولقرأ:قالهشامبنالحارث

شفاعتهمإنَ:ففالسهاالأخرىَ!)4(الثَالثةَومناةَوالعُزَّىاللَأتَ)أفَرَأيتُم

وفرحواعليهفسلَّموامرضقلوبهمفيوالذينالمشركونفلقيه،لتُرتجَى

رسولقبلكمنأرسلنا"وماتعالىاللهفأِنزل،الشَّيطانمنذلكإنَ:وقالوا

ماهذهمنوأفظعالعلا"الغَزانيقُلَهُنَ"وإنَهنَوزادقَتادةوذكر"الآية...

سجد:قالعبداللهبنالمطلبعنزيدبنكثيرعنالواقديذكره

تخريجهصسبقوالحديث،802ص15بر-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

1"A1الرسالة.هذهمن

.52رقمآيةالحجسورة)2(

.ارقمآيةالنجمسورة)3(

.91،02رقمآيةالنجمسورة)4(
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إلىفرفعهالأرضمنَتراباًأخذفإنه،المغيرةبنالوليدإلَأكلهمالمشركون

،السلامعليهجبريلقولنزلحتىكبيراً،شيخاًوكانعليهوسجدجبهته

إليهمْتَركُنُكِدتَ!لَقَداللهوأنزل"بهجئتك"مافقالعجًي!النّبيئُعليهفقرأ

حديثمنسيماولامنقطعمنكرحديثوهذا:النَّحاسقالمه!)1(قليلاًشيثاً

.الواقدي

الغرانيققضَةفيوالعلماءالمفسرينأقواليوردالاترطبينلاحطوهنا

الكتابمنَيؤيدهامايوجدلالأنهاوتهافتهاضعفهايبينأنأجلمن

والسنَة.

كتبفيوقعالعلا،الغرانيقفيهالذيالحديث"هذا:عطيَّةابنقال

مصنفٌعلميفيذَكرهُولاومُسليمِالبخاريئدخِلهولمونحوها،التفسير

يعيِّنونولا،ألقىالشيطانأنالحديثأهلمذهبيقتضيبلمشهور،

مسموعةلألفاظهوإنماالشيطانإِلقاءأنَّخلافولا،غيرهولاالسببهذا

فيفالذيالِإلقاء،هذاصورةفيالناساختلفثم،الفتنةبهاوقعت

لسانه،علىالألفاظبتلكتكلَّمجم!مهالنًبيًبأنَالقولمشهوروهوالتفاسير

والمتكلمينالعلماءشيوخمنبالمشروَلقيعنهاللهرضيأبيوحدثني

الأمروإنما،التبليغفيالمعصوموهولمجد!النبيِّعلىيجوزلاهذاقالمن

اللَأتَ)أفرأيتُم-لمج!رالنبيئَقولعندالكفارأسمعهبلفظنطقالشَيطانأنَ

التبسحتىالنبيئَصوتمنصوتهوقربالأخرَى!)2(الثالثةَوَمَناةَوالعُزًى

عنالتأويلهذانحورُويوقد،قرأهامحمدٌ:وقالوا،المشركينعلىالأمرُ

)وَالغَواْوجلعزاللهكقولالِإنسشيطانألقىالذي:وقيل،المعاليأبي

.!هه)3((فيهِ

.74رقمآيةالِإسراءسورة()1

.91،02رقمآيةالنجمسورة)2(

.26رقمآيةفصلتسورة(3)
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يردالذيعِمِاضالقاضيبكلاميستشهدالقرطبينلاحظذلكبعدثم

معيتنافىمماوبراءتهمجحمرِوالنبيعصمةويثبتالاسرائيليالقصصهذافيه

الشريك.ونفيالوحدانيةإقرارمنعليهقامتوما،دعوتهاصول

ذكرأنبعدالشِّفاكتابهفيعِياضالقاضي)وقال:القرطبييقول

أنَّهالبلاغطريقهفيماأجمعتالامةوأنَ،-لمجدالنبيصدقعلىالدليل

عمداًولاقصداًلاعليههومابخلافشيء،عنالِإخبارمنفيهمعصوم

غلط.أوسهواً

الحديثهذامُشكِلعلىالكلامفيلناأنً،اللهأكرمكاعلمْ

تسليمه.علىوالثاني،أصلهتوهينفيأحدهما:مأخذين

أهلمنأحديخرجهلمالحديثهذاأنَفيكفيك:الأولالمأخذأما

وبمثلهبهأولعوإنما،ثقةمُتصلسليمصحيحبسندرواهولا،الصخَة

كلالصحفمنالمتلقِفونغريببكلالمولَعونوالمؤرخونالمفسرون

وسقيم.صحيح

بإسنادمج!حالنبيئَعنئروىنعلمهلاالحديتوهذا:البزَاربكرأبوقال

عنجبيربنسعيدعنبشرأبيعنشُعبةرواهماإلَأ،ذكرهيجوزمتصل

وذكربمكةكاننج!رالنبيَّأنًالحديثفيوالشك،أحسبفيماعباسابن

بنسعيدعنيرسلهوغيرهخالدبنأميَّةإلَأشعبةعنيُسندهولم،)القصة

لكبينفقد،عباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنيعرفوإنماجبير،

وفيه،هذاسوىذكرهيجوزطريقمنيُعرفلاأنه-اللهرحمه-بكرأبو

يوثقلاالذيذكرناهالذي،فيهالشكوقوعمنعليهنثهماالضعيفمن

معه.حقيقةولابه

وكذبه،ضعفهلقوةذكرهولاعنهالروايةتجوزلافماالكَلْبيحديثأما
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قرأمج!رالنبيأنَالصحيحفيمنهوالذي،اللهرحمهالبزَّارإليهأشاركما

والِإنس،والجنوالمشركونالمسلمونمعهوسجدفسجدبمكة""والنَجم

النقل.طريقمنتوهينهوهذا

أعاذناوقد،صحلوالحديثتسليمعلىمبنيفهو:الئانيالمأخذأما

بأجوبةعنهالمسلمينأئمةأجابفقدحالكلعلىولكن،صحتهمنالله

النبيأنَتسليمهعلىتأويلهفيويترجحيظهروالذي،وال!مينالغثمنها

كماقراءتهفيتفصيلاًالاَيويفصلترتيلًا،القرآنيرتِّلرلُّهأمرهكماع!يم

اختلقهفيماودسُهالسكْتاتلتلكالشيطانضُدتمفيمكن،عنهالثقاترواه

منإليهدنَامنْيسمعهبحيث،-ج!النبينغمةفحاكيأالكلماتتلكمن

عندذلكيقدحولموأشاعوها،السلامعليهالنبيقولمنْفظنُوهاالكفار

حالمنوتحققهماللهأنزلهاماعلىذلكقبلالسورةلحفظالمسلمين

النبيحُزنمنرُويَمافيكون،منهاعرفماوعيبهاالأوثانذمِّفيع!ن!النبي

منأرسلنا)ومااللهقالوقدالفتنةهذهوسببوالشُبهةالِإشاعةلهذهلمج!ي!

1(.)(4الآية...نبىولارسولمنقبلك

الاسرائيليةْالقصًةهذهناقشعِياضالقاضيأنَنلاحظتقدمومما

معتمداً،توثيقهوعدمإسنادهابتضعيفالروايةفوهَّن.دقيقةعلميةمناقشةً

منالقضَةمناقشةإلىانتهىثم،الحديثأئمةذكرهماعلىذلكفي

تعارضهاعلىالبرهانطياتهافيتحملأنهافأثبت،الموضوعيةالناحية

-لمج!ر.النبيعصمةتنافيأنَهاعنفضلًاوتناقضها،

هذهلدفعويختارهيستحسنهالقرطبيجعلهذاعياضالقاضيوكلام

باختصار.الشفاكتابعنمنقولالقرطبيوكلام-52آيةالحجسورة)1(

9281.03ص2ب-الشفا-عياضالقاضيانظر:
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بهألصقهعماالسلامعليهالنبيبراءةوإثبات،الِإسرائيليةالرواية

لآلهتهم.انتصاراًالمشركون

هذا،فيقيلماأحسنالتأويلوهذا:)قلتُ:القرطبييقولوبهذا

فيالشيطانالقىأيعند،:بمعنى""فيإن:حرببنسليمانقالوقد

فينَا")1(،"ولبثت:وجلعزاللهكقول-لمجحِالنبيتلاوةعندالكفارقلوب

،الشرقعلماءعنأبيهعنعطيةابنحكاهمامعنىهووهذاعندنا،أي

فينمقالآيةهذهإنً:قبلهوقالالعربيبنبكرأبوالقاضيإليهوأشار

إليهيُنسبمما!يًئالنبيبراءةفيأصلمذهبنا،صحةعلىدليلغرضنا،

ولاَرسولٍمنقبلِكَمنْأرسلنا)ومَا:قالتعالىاللهأنَّوذلك،قالأنه

اللهفأخبر.تلاوتهفيأيأُمنئتهِ!)2(،فيالشيطانُألقىتمنًىٍإذاإلَّانبيئً

قولاً:تعالىاللهعنقالواإذا،أنبيائهفيوسيرتهرسلهفيسُنتهمنأنَتعالى

:تقول،المعاصيسائرفييفعلكما،نفسهقبلمنفيهالشيطانزاد

أنَهالشيطانفيِنص!فهذا،كذاالكيسفىوألقيت،كذاالدارفيألقيت

به(.تكفَمالسلامعليهالنبيًلأن،جمي!النبيئَقالهالذيفيزاد

لهذاهُدِي)وما:عِياضالقاضيكلامذكرأنْبعدالقرطبييقولثم

فيساعدهوشذَةالعلمفيباعهوسعةفكرهوصفاءقدرهلجلالةالطبريإلَّا

وقرطَسَ،المرمىهذاعلىوصوًب،الغرضهذاإلىأشاروكأنهالنظر،

لماربكشاءولو،لهاأصللاباطلةكلهاكثيرةرواياتذلكفيذكربعدما

يريد(.لمافغاذو)حضهسطَرها،ولاأحدرواها

منفيهاقيلوماالِإسرائيليةللقصةتعقُسهفىِالقرطبييستطردثم

.18رقمآيةالشعراءسورة)1(

.52رقمآيةالحجسورة)2(
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عِياض.القاضيإليهذهبمامرجحاًتأويلات

الشيطانأنَقومحكاهمماالتأويلاتمنغيره)وأماالقرطبييقول

الاختيارسلبعلىقدرةللشيطانليسإذ،محالفهوكذاقالحتىأكرهه

دعوتُكمْأنْإلَأسلطانٍمنْعليكمْليكانَ)ومَاعنهفخبراًتعالىاللهقال

آدمبنيمنلأحدبقيلماالقدرةهذهللشيطانولوكان!)1(،ليفاستجبتمْ

والمجوسالثنولَّةقولفهوالقوةهذهللشيطانأنتوفَمومن،طاعةفيقوة

.الشيطانمنوالشراللهمنالخيرأنّفي

سمعكانأنهيبعدلاقالسهواً،لسانهعلىذلكجرىقالومن

ماالسورةقراءةعندفجرىحِفْظهعلىوكانت،المشرِكينمنالكلمتين

عليه.يقرّونولا،عليهمالسَّهويجوزهذاوعلىسهواَحفظهفيكان

إنًه:يقاللئلالهوتسليتهلعذرهتمهيداًالآيةهذهوجلًعزَاللهوأنزل

وال!هو،سهواًالأنبياءعلىجرىهذامثلأنَوبئن،قراءتهبعضعنرجع

أتىقدالأبيضلهيقالشيطاناًإنَ:عباسابنقالوقد،اللهعنينتفيإنما

العلاالغرانيق"تلكالنبيِّقراءةفيوألقىجبريلصورةفيع!تَاللهرسول

فالتأويل،قبلهمماأشبهكانوإنْالتأويلوهذا"لترتجىشفاعتهنوإنَ

والمحققينالعلماءلاختيارغيرهإلىعنهيعؤَذفلا،المعوَّلعليهالأول

لله()2(.والحمدتاويلكلعنمُغْنٍالحديثوضعفُ،إيّاه

الِإسرائيلياتمنالقرطبيوقفهالذيالموقفهذامنالرغموعلى

وشحنفيهاالوقوعمغئةمنوالحذرالحيطةوأخذهوإسقاطها،وردِّها

بالردتعقبهادونتفسيرهفيالِإسرائيلياتيذكرأنهنلاحظفإننا،بهاتفسيره

.22رقمآيةإبراهيمسورة(?)

1جى-القرآنلأحك!امالجامع-القرطبي)2( Y81.ص
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وقعفيماوقعقدبهذاويكونوتهافتها،ضعفهاإلىالِإشارةأو،والِإبطال

المفسرين.منغيرهبه

وهئَمبهِهمَّتْ)ولقدْ:تعالىاللهلقوللَفسيرهعندذكرهماذلكومثال

عبادِنَامنإنَّهوالفحشاءَال!وءَعنهُلِنصرفَكذلكرئهبُرهانَرأىأنلولاَبها

!)1(.المُخلصينَ

منهاجلسوإنًه،معصيةكانيوسفهئَمإنَّ)قيل:القرطبييقول

وعامتهمالمفسرينمعظمذهبالقولهذاوإلى،امراتهمنالرجلمجلس

وغيرهم،والماوَرديوالئحاسالأنباريوابننصرأبوالقشيريذكرفيما

استلقتوعنه،الخاتنمجلسمنهاوجلسالهمْيانحل:عباسابنالق

تِكًةأطلقجُبير:بنسعيدوقال،ثيابهينزِعرِجليهابينوقعَدقفاهاعلى

منهاوجلسالِإلْيتينبلغحتىالسراويلحلَ:مجاهدوقال،سراويله

لمْأنِّيليعلمَ!الوذلكَقالولفَا:عباسابنقال،امرأتهمنالرجلمجلس

عندفقاليوسُف؟يابهاهممتِحينولا:جبريللهقال!ه)2(،بالغيبأخُنهُ

دالالحالةهذهمثلفيوالانكفاف:قالوا!)3(،نفسيابرًىءُ)وماَذلك

()4(.الثوابوأعظمالِإخلاصعلى

الِإسرائيليةهذهروواالذينالمفسرينمنكغيرهالقرطبيكانوإذا

بالرذَالمفسرينمنغيرهلهاتعرضفقدإسقاطأوتعقيبغيرمنعنهاومروا

الذي"الغيب"مفاتيحصاحبالرازيالِإمامومنهموالِإنكاروالتعقيب

.24رقمآيةيوسفسورة(1)

.52رقمآيةيوسفسورة)2(

.3oرقمآيةيوسفسورة)3(

.166ص9-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)4(
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لهذهتفسيرهعندفقالالهثَمقصةفيوتناقلوهالمفسرونقالهلماتصدَّى

الآية:

قولوهذا،المحرَّموالهمالباطلالعملعنبريثاًكانيوسف)إن

نذث(.وعنهنقولوبهوالمتكلمينالمفسرينمنالمحققين

يوسف-تبرىءُالتيوالبراهينالحججببيانالرازيالِإماميبدأ)ئم

الأنبياء.بعصمةتليقلاالتيالتهممنإليهوجهمما-السلامعليه

منكراتمنالزناأن:الأولى)الخجة:الرازيالِإماميقول

مقابلةوأيضاً،الذنوبمنكراتمنالأمانةمعرضفيوالخيانةالكبائر

منأيضاًالشديدوالعارالتامةللفضيحةالموجبةبالِإساءةالعظيمالِإحسان

مكفيًوبقيإنسانحجرفيترلًىإذاوأيضاًالضَبي،الذنوبمنكرات

فإقدام،قوتهوكمالشبابهزمانإلىصباهأولمن،العِرضمصونالمؤونة

منالمعظمالمنعمذلكإلىالِإساءةأنواعأقبحإيصالعلىالصبي

.الأعمالمنكرات

عليهيوسفإلىنسبوهاالتيالمعصيةإن:نقولفإناهذاثبتإذا

لوالمعصيةهذهومثل،الأربعالجهاتبجميعموصوفةكانتالسلام

منه،لاستنكفخيركلعنوأبعدهمتعالىاللهخلقأفسقإلىنُسبت

بالمعجزاتالمؤيد-السلامعليه-الرسولإلىإسنادهايجوزفكيف

.الباهرةالقاهرة

السوءَعنهُلِنصرفَ)كذلكَالواقعةهذهغيرفيقالتعالىإنهثم

ولا،عنهمصروفةوالفحشاءالسوءماهيةأنعلىيدلوذلكوالفحشاءَ!هو)1(

.24رقمآيةيوسفسورة(1)
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بربَيليقفكيف،الفواحشأنواعأعظمإليهنسبوهاالتيالمعصيةأنشك

كانأنهمعالسوءمنبريئاًبكونهالواقعةهذهعينفييشهدأنالعالمين

والفحشاء.السوءأنواعبأعظمأتىقد

فقدالواقعةبتلكتعفُقلهكانمنكلأنواعلم:ذلكبعديقولثم

المعصية.منالسلامعليهيوسفببراءةشهد

وتلك-السلامعليه-يوسف،الواقعةبهذهتعلُقلهمالذيبنأنواعلم

الذَنب،عنببراءتهشهدالعالمينوربّوالشهودوالنَسوةوزوجهاالمرأة

يبقلمفحشِئذكذلكالأمركانوإذا،المعصيةعنأيضاًببراءتهأقروإبليس

.البابهذافيتوقفللمسلم

:السلامعليهقولهفهوالذَنبعنالبراءةاذَعىيوسفأنبيانأما

إليئَأحبَالسجنُ!الوربِّ:السلامعليهوقوله!)1(نفسيعنراودتني)هي

للنَسوةقالتفإنهابذلكاعترفتالمرأةأنبيانوأما!)2(إليهيدعوننيمما

حصحصَ!الوالآن:قالتوأيضاً!)3(فاستعصمْنفسهِعنراودتُه)ولقد

المرأةزوجأنبيانوأما!)،(الصَّادقينلمنوإنهنفسهِعنراودتهأناالحق

عنأعرِضيوسف،عظيئمكيدكنَإنكيدكنًمن)إنهقولفهوبذلكاقر

منشاهدٌ)وشهدَ:تعالىفقولهالشُهودوأمالذنبِك!)5(واستغفريهذا

شهادةوأما!)6(الكاذبينمنوهوفصدقتقُبلٍمنقَذَقميصهكانإنأهلها

.26رقمآيةيوسفسورة1()

.rrرقمآيةيوسفسورة)2(

32.رقمآيةيوسفسورة)3(

.51رقمآيةيوسفسورة()!ا

.28،92آيةيوسفسورة)5(

.26رقمآيةيوسفصورة)6(
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عبادنامنإنهُوالفحشاءَالسوءَعنهُلِنصرف!وكذلك:فقولهبذلكالله

أربعطهارتهعلىالآيةهذهفيتعالىاللهشهدفقدالمخلصينَ!)1(

منإنه"والثالتَ"والفحشاء"قولطوالثانيالسوء"عنه"لنصرفأولها:مرات

قالفلأنهبطهارتهأقرإبليسأنبيانوأما""المخلصينقولِوالرابععبادنا"

لابأنهفأقرالمخلصينَ!منهمعبادكَإلاأجمعينلأغوينَهم)فبعزَتكَ

عبادنامنإنه!الواللهلقولالمخلصينمنويوسف،المخلصينإغواءيمكن

طريقعنأضقَهوماأغواهماأنهإبليسمنإقرارهذافكان!و)2(المخلصينَ

.الهُدى

السلامعليهيوسفإلىنسبواالذينالجُهاللهؤلاءنقولهذاوعند

طهارتهعلىاللهشهادةفليقبلوااللهدينأتباعمنكانواإنالفضيحةهذه

طهارته،علىإبليسشهادةفليقبلواوجنودهالشيطانأتباعمنكانواوإن

فزدناعليهتخرجناأنإلىإبليستلامذةالأمرأولفيكنايقولونولعفَهم

الخوارزمي:قالكماالسفاهةفيعليه

فارتقىَإبليسجندِمنامرأًوكنتُ

جُنديمنإبليسُصارحتىالدهرُبيَ

بعدهُأحسنكنتُقبلىِماتفلو

بعدييُحسنهاليسفسقِطرائقَ

()3(الجهالهؤلاءيقوَلهعمابريءيوسفأنالدلائلبهذهفثبت

تفسيرهعندردأوتعقيبدونالِإسرائيلياتمنالقرطبيذكرهومما

فيمفسدونَومأجوجَيأجوجَإنالقرنينِذايا!ال!قالوا:تعالىاللهلقول

.!هَ!)4(الأرضَ

.24رقمايةيوسفسورة)1(

.24رقمآيةيوسفسورة)2(

.115ص18-!الغيبمفاتيح-الرازيالفخر)3(

.49رفمآبةالكهفسورة)4(
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،السلامعليهآدماحتلمالأحبار:كعب)وقال:القرطبىِيقول

منبنايتصلونفهمالماء،ذلكمنفخلقوا،فأسِفبالترابماؤهفاختلط

وإنما،يحتلمونلاالأنبياءلأننظرفيهوهذا،الأمجهةمنلاالأبجهة

م.()1يافثولدمنهم

وآتعقبدوِنبالذكرالإِسرائيلياتمنالقرطبيتناولهماأغربومن

حولةومنالعرلشيحملونَ)ائَذين:تعالىاللهلقولتفسيرِهعندتعليق

!)2(.ربَهمبحمدِيُسئحون

ال!فلىالأرضفيأرجلهمالعرشحملة)إن:القرطبييقول

العرشاللهخلقلمَاالأحبار:كعبوقال،العرشخرقتقدورؤوسهم

للحيًة،بحيةتعالىاللهفطوًقهفاهتز،منيأعظمخلقاًاللهيخلقلن:قال

سبعونريشةٍكلفي،ريشيةألفسبعونالجناحفي،جناحِألفسبعون

لسانألفسبعونفمكلَفي،فمألفسبعونوجهكلفي،وجهألف

الشجر،ورقوعددالمطر،قطرعددالتسبيحيومكلفيأفواههامنيخرج

فالتوت،أجمعينالملائكةوعددالدُّنياأياموعددوالثرىالحصىوعدد

به()3(.ملتويةوهيالحثةنصفإلىفالعرش،بالعرشالحثِة

نستطيعفإننا،الِإسرائيلياتمنالقرطبيموقفعنحديثناختاموفي

للاقاصيصردِّهفيالأندلسيمِنللمفسرينموافقاًساروإننجأنهالقول

القصصبعضوتعقبمسيرتهأكملفليته،ْالِإسرائيليةوالروايات

بسببه،ينتقدعليهمأخذاًيشكلوالذي،تفسيرهفيأوردهالذيالِإسرائيلي

.56ص11ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي()9

.Vرقمآيةغافرسررة)2(

.492ص15%-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(
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خرافيةًأخباراًمجموعهفييشكلرأيناكماالقصصهذامثللأنذلك

الحنيف،الشرعيُقرَهاأنعنفضلًا،السليمالعقلمعتتفقلا،خيايىةً

فيأحياناًيجعلهالذيالأمرمنها،تفسيرهلسلمهاوردًأنكرهاأنهولو

عليهابالرذَيتعقبوهاأندونالِإسرائيلياتذكرواالذينالمفسرينمصاف

تضعيفها.أو
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حيانأبيموقف

الِإسرائيليةالرواياتمِنَ

القصصروايةفياحتاطواالذين-المفسرينمنَكغيرهحيانأبوأدرك6-

ولم-صحيحسندٍعلىتقوملاالتي،الرواياتهذهخطر-الِإسرائيلي

البحر-المسفَىتفسيرهفيفسَلك،السنةمنولاالكتابمننمقيوافقها

ضعفهاإلىوالِإشارةمنها،الكثيرعلىبالتنبيهفيهعنيمسلكاً-المحيط

تركها.إلىودعا،وتصديقهابهاالاغترارمنَالقارىءوحذَروفسادها

لاالتيتعل!إنَالتمسرلحكلإالإلكائيقيةمقدشبغيتفسركرهافقافيليخالتوالمناسب1

صفحاًيضربتفسيرهمنكثيرةمواضعفيحيًانأبانجدفإننالذلكأ

ومنبإيجاز،أحيانأيذكرهاكانأنّهعلى،وتهافتهابطلانهاإلىمشيراً،اعنها

خرافاتمنعليهتقومِماإلىمشيراًزيفَها،مُظهرأبالردلهايتصذىثَئم

معتتنافىأنَهاعنفضلَا،ال!ديدوالنظرالسًليمالعقلمعتتفقلاوأباطيل

الأنبياء.عصمة

----------ح!--

يفيمامنهانورد-المجالهذافي-حئانأبيتفسيرفيكئيرةوالأمثلة

.المطلوببالغرض

علىانزلَ)وما:تعالىاللهلقولتفسيرهعندحئانأبويقول:الأولالمثال

وماروُتَ!ه)2(.هارُوتَبِبابِلَالمَلكينِ

المَلكينبينالمحاورةمنَيعرضفيماقضصاًالمفسرونذكر)وقد

.هصا-بالمحيطالبحر-ابوحئان)1(

.201رقمآيةالبقرةسورة)2(

957http://www.al-maktabeh.com



فييبولبأنيأمرانهأنهما:القصصذلكومن،منه!اليعفَمجاءمنوبين

يخرجبحديدمقنَعاًفارساًأيُرىمنهيخرجٍالذيالِإيمانفيفاختلفواتنور،

يدخلحتىيسطعرمادمنخرجنوراأمْال!ماء،فييغيبحتىمنه

الخارجذلكوفسروا،ال!ماءنحووطارثيابهبينمنخرجطائرأأو،السَّماء

.الإيمانبأنه

لاكانوإنشيئاً،منهلخصنافلذلكالبتهيصحّلاشيءكفُهوهذا

مماذُكِع)1(.كتابنانُخليلاحتىيصح

غيرٍبأنَهاوأشارالروايةاختصرقدحيَّانأبانرىالسابقالمثالوفي

ولأنمنها،والتحذيرصحتهاعدمعلىللتنبيهذكرهاولكن،باطلةصحيحة

منها.كتابهيخقَيفلاذكرهاغيرَه

مريمَابنُعيسَى)قالَ:وجلعزَاللهلقولتفسيرهعند:الثانيالمثال

لأؤَلِناعِيداَلَناتَكونُالسًماءِمنفائدةًعلينَاأنزلْرثَناالفهُئَم

!)2(.الرازقينَخيرُوأنتَوارزقنَامنكَوآيةًوآخرنَا

الضحىارتفاععند-المائدة-قخزلكانت)وقال:حئانأبويقول

،الأرضفيظلًهاإلىينظرونوهمالسًماءإلىترتفعثممنها،فيأكلون

وفيمامنها،أكلمنعددوفيعليها،كانوفيمانزولهاكيفيةفيواختلفوا

،المفسرونذكرهمتعارضاً،مضطرباًاختلافاً،منهاأكلمنحالإليهآل

()3(.الآيةلفظعليهيدذُدشيمنهليسإذصفحاً،ذكرهعنضَربتُ

.133صا-بالمحيطالبحر-حئانأبو)1(

.411رقمآيةالمائدةسورة)2(

.57ص4%-المجطالبحر-حثانأبو)3(
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ذكرهاالتيالِإسرائيليةالرواياتيذكرلاالمثالهذافيحئاناباونجد

وكذلك،الكريمةالآيةمنطوقمعتتفقلالأنَها،المائدةفيالمفسرون

عنها.والِإعراضتركهافضَلولذا،طائلذكرهافيفليس

بعضفوجدتقصصمنالمائدةشأنفيزويَماتتبعتولقد

المائدةاحيطت"وقد:فقالحيانأبيقوليعزِّزمافيهايذكرالباحثين

المروياتاختلفتوقد،الِإسرائيلياتمنِبأنَهاالظنَأغلبُ،كثيرةبأخبابى

الأحبار:كعبوقال،وأرغِفةٌسمكةأنَهاعباسابنعنفَرويَ،هذافي

إلاالطعامكلعليهاوالأرضالسماءبينالملائكةبهاتطيرالمائدةنزلت

الئحم.

ينزلفكان،إسرائيلبنىٍعلىالسماءمنأنزلها:مُنبهبنوهب)وقال

منْشاؤوامافأكلوا،الجنَةثمارمنالمائدةتلكفييومكلفيعليهم

ذلكمكاناللهأنزلأكلواوإذاآلافٍأربعةعليهايقعدفكان،شَتىضروب

".اللهشاءماذلكمثلعلىفلبثوا،لمئلهمً

بيناللهوحثا،وأحواتشعيرمناقرصةعليهمنزلوهبوقال

آخرونيجيءثم،يخرجونثميأكلونقومفكان،البركةاضعافهن

وأفضلوا+جميعهمأكلحتَى،يخرجونثمفيأكلون

إسرائيليةأنهاعلىيدلُمما،شيءٍعلىالرواةيتفقلموهكذا

()1(.مبتدعة

لولاَبِهَاوهَمَّبهِهفَتْ!ولقدْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الثالثالمثال

.YIAصالتفير-فيوالموضوعاتائيلياتالإس-شهبهابود/(1)
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كا!)1(.رلًهِبُرهَانَرأىأنْ

الذيالهئَمشأنفيرُويَماذكرعنحئانأبويُضربُالمثالهذاوفي

"البحركتابهمطهراً،وتنزيههمالأنبياءبعصمةيليَقلامماالمفسرونذكره

.حرَّروهعما"المحيط

التفسيركتبفيمانقلِعنهذاكتابناطَهَّرنا)وقد:حئانأبويقول

التيالاَياتومساقالعربلسانعليهدذَماعلىواقتصرنا،يليقلامما

يَشين،ماكلمنيوسفوبراءة،العِصمةعلىيدلمماالسورةهذهفي

ذلكفليطالعالآيةهذهفيالمفسرينعننُقِلماعلىيقفأنأرادومن

وغيرهما()2(.عطئةوابنالزمخشريتفسيرفي

قصةفيوردماالِإسرائيليةالمروياتمنَحئانأبوعنهأضربومما

تَسؤَرُواإذْالخَصمنبَأُأتاكَ)وهَلْتعالىقولهمنالسلامداوودعليه

!.)3(.المِحرابَ

معتتناسبلاأشياءالقصةهذهفيالمفسرون)وذكر:حيانأبوقال

الاَية()،(.ألفاظعلىوتكلمناصَفحاًذكرهاعنضربناالأنبياء،مناصب

تُحرمُلِمَالنَبيُّأئها)يَا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندأيضاًذلكوِمن

لكَ!)5(.الفهُأحَلَما

.2!ارقمآيةيوسفسورة(1)

.592ص5-بالمحيطالبحر-حيانأبو)2(

.21رقمآيةصسورة)3(

.193ص7ب-المحيطالبحر-حيًانأبو(4)

.ارقمآيةالتحريمسورة)5(
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كماصفحاً،عنهأضرلْتُهناكلام)وللزمخشري:حيانأبويقول

وكلامه!هولفمْأذِنتَلمَعنكَالفة!وعفَا:تعالىقولهفيكلامهعنأضربت

لائقاً()1(.ليسماالمعصومإلىويعزو،فيهقوفيمحقًقٌونحوههذا

أنَإلَأوروايتهاالاسرائيلياتمنَوحذرهوحيطتهحيًانأبيحِرصومع

غيرمِنْمنهابعضاًرَوىفقد،منهايَسلمْلم-المحيطالبحرالتفسير-كتابه

ذلك:ومنوفسادهابطلانهاإلىإشار؟أورذأوتعقيب

لِقومهِمُوسَىاستَسقَى)وإذ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الأولالمثال

عشرةَاثنتَامنهُفانفجرَتْالحجرَبعصَاكَاضرِبْفقُلنَا

عيناً!)2(.

فينفجر،حجرأقربلهميقرعكان:وهب)وقال:حيَّانأبويقول

واتَلامالألِفإنًوقيل،للجنسالحجرفيالألِفوائَلامتكونهذافعلى

ينبع،أوجهأربعةلهمربعالطُور،منَمعهحملهمعينحجروهوللعهد،

الذيالسًبطإلىجدولفيتسيلِعينسِبطٍلكل،أعينثلاثةوجهكلمن

العسكروسَعة،دوائهمعنخارجاَألفستمائةوكانوا،تسقيهمأنأمرت

إذاالجوالقجانبفييلقونهالشاةرأسمثلحجروقيلميلاً.عشراثنا

بعدماؤهايستمسكأنبعد،عيونثلاثناحيةكلمنفيهارتحلوا،

وقيلبحسبها،العيونفعادتبعصاهموسىقَرَعَهُانزلقوافإذا،رحلتهم

يسقىعيناًعشرةاثنتافيهالكذانمنحجروقيلالثور،رأسهيئةعلىحجر

ألف()3(.ستمائةيومكل

.928صn?-المحيطالبحر-حئانأبو(1)

.06رقمآيةالبقرةسورة)2(

.702صا%-المحيطالبحر-حئانأبو)3(
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زيفهايبئنأوعليهايعقَبأندونالرواياتبهذهحيًانأبويمروهكذا

وضعفها.

لمحيذكرهاالواردعشرالأحدالكواكبأسماءمنرواهماوهو:الثانيالمثال

إنَيأبتِ)يَا:تعالىقولهفييوسفقولةفييوسفسورة

كَوكَباً!)1(.عَشرَأحَدَرَأيْتُ

إلىجاءيهودياًأنَعبداللهبنجابرحديت)ومن:حيَّانأبويقول

رآهاالتيالكواكبأسماءعنأخبرنيمحمديا:فقال-لمجح!اللهرسول

لمج!هاللهرسولفدعاباسمائها،فأخبرهجبريلونزل،عنهفسكتيوسُفُ

،جريان:فقالنعم:فقالبذلكأخبرتكإنمؤمنأنتهل:فقالاليهودي

والفيلق،،وعمودان،ووثاب،وقابس،الكمَفينوذو،والذيال،والطارق

واللهأي:اليهوديفقالوالنور،،والضياء،والفرع،والضروح،والمصبح

لأسماؤها.إنها

الحديثفذكر،اسامةسعدأبيبنالحرثإلىمسنداًال!هيليوذكر

يوسفأنَّ:وهبوعن،المصبحعنعِوَضاًالنَّطحوذكراختلافبعضوفيه

كهيئةالأرضفيمركوزةطِوالاعصاًعشرأحدأنَسنينسبعابنوهورأى

ذلكفوصفوغلبتها،اقتلعتهاحتىعليهاتَثِبُصغيرةعصاوإذا،الذَارة

لِإخوتك()2(.هذهتذكرأنإثاك:فقاللأبيه

تعقَبهافقدوالتضعيفبالرذالروايةهذهعلىحثانأبويعقِّبلموإذا

وذكر،تفسيرهفيكثيرابنالحافظالِإماممنهموالتضعيفبالِإنكارغيره

ظهيربنالحَكَمبه"تفرد:وقال،الآيةلهذهتفسيرهمعرضفيالحديث

.4رقمآيةيوسفسورة1()

.927ص5!-المحيطالبحر-حئانأبو()2
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.")1(سِاقط:الجَوزَجَانيقال،الأكثرونوتركهالأئمةضَغَفهوقد،الفَزاري

منكروأنَهالجَوزيوابنزَرعةأبو"وقال:الألوسيالِإطموقال

")2(.موضوع

العِمَاد!)3(.ذَاتِ)إرَمَ:تعالىاللهلقولتفسير0عند:الثالثالمئال

شدًادابتناهامدينةالعمادذاتأنَالمفسرون)وذكر:حيًانأبويقول

نأعادةمستحيل(وبعيدأوصافٍعلى،الجنَّةبذكرسمعلفَاعاد،ابنِ

يدخلهاأنقبلصيحةأهلهوعلىعليهابعثتعالىاللهوأنَمثلها،يُبنى

فيمنهاوشيءأشحريراكتابفيقصتهمعلىويوقفجميعاً،فهلكوا

بتمامهايرويهاالزمخشرفيَفوجدتالكشَاففيتتبعتهاولقد،الكشاف

الحافطأنغيرإنكار)4(،أوتعقيبدونحيًانأبوعليهامرًكماعليهاويمر

الاغترارعدمعلىمنئهاًوالِإنكار،بالردّلهامتعقباًتفسيرهفيذكرهاكثيرابن

بتمامها،رواهاأنبعدوقالشأنها،فيالمفسرونذكرهمماوبأمثالهابهاِ

ليختبروازنادقتهمبعضوَضعِومن،الإِسرائيليينخرافاتمنكفَههذافإنَ

ذلك()5(.جميعفيتصذَقهمأنالناسمنَالجهلةعقولبذلك

منَالأندلسيينالمفسرينلمواقفمفضَلعَرضٍوبعدههذا،

نستطيعفإننا،المواقفتلكجملىالدائَةالأمثلةوسوْقالِإسرائيليات

منتفاسيرهمعلىعامةبصورةحافظواالأندلسيينالمفسرينبأن:القول

.892ص4بر-العظيمالقرآنتفسيركثير-ابن)1(

.971ص21ب-المعافيروح-الألو!صي()2

.7رتمآيةالفجرسورة)3(

.025ص4ب-الكشاف-الزمحرقي(4)

.418ص4-%العظيمالقرآنتفسيركثير-ابن)5(
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والحذرالحيطةأخذطريقعنوذلك،الاسرائيليةالرواياتإليهاتتسربأن

والابطال،بالرذوتعقئهاعرضهاطريقعنثئَم،عليهاوالاعتمادروايتهامن

صحيح،سَندٍعلىتقوملالأنَهاوتصديقها،بهاالاغترارعدمعلىوالتنبيه

منَضمرفينقِاإلى3بالإضافة،السنًةمنولاالكتابمنَنصٌيؤيدهاولا

في؟"وتطعبيالكريمةالَآياتمنط!قمعتتناقفببيالتيوالخيالاتالخرافات

السلإم،والأنييإء-عليهمالملائكةعنالعضمةكَنَفيالاعتقِآديهالاصول

وأهدافها.ومقاصدهاالكريمةِالنصوصحولالشكوكوتثير

المشكورةالجهودبهذهقامواقدالأندلسيونالمفسرونكانوإذا-

غيرهم-تفاسيربهاشحنتالتيالشوائبمنَتفاسيرهمتنقيةإلىالرامية

منهجأبذلكرسموامنها-فقدشيءٍعلىكتبهماحتواءمنالرغيمعلى

والتحريف،الدَّسمنَالكريمةالقرآنيةالنصوصسلامةبهتَتِمُواضحاً

.والشبهاتالمطاعنحولهالتثيرالاَثمةالأيديإل!هاتمتذَأ)طمنوصيانتها
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ولم!!لريخالِ!

ش!ا!سِصِونحممَا!مص!اتجماإ

الفحريه!ا/.ررل!ناعِوَن

الأولالفصل

الاتجاهات

ال!لَفي.الاتجاها-

.اللّغويالاتجاه2-

الفقهي.الاتجاه3-

الاشاري.الاتجاه4-

الاعتزالي.الاتجاه5-

الثانيالفصل

الأندلسيينالمفسرينعندالتفسيرخصاثص

المفسرين.منبغيرهمالأندلسيينالمفسرينتأثرا-

التفسير.فيالاستقلالية2-
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الأولالفصل

وخصائصهالأندلسفيالتفسيراتجاهات

عليهاقامالتيوالمرتكزاتالأصولوالتفصيلبالبحثتناولتمنبعد

تلكتوضحالتيوالنماذجالأمثلةوعرضت،الأندلسيينالمفسرينمنهج

الاتجاهاتالبابهذافيسأتناولفإنني)1(،والمرتكزاتالأصول

ملامحعكستحيث.الأندلسيونالمفسرونبهاتميزالتيوالخصائص

عليهيقومماوأوضحت،العقليةحياتهموصوَّرت،العلميةشخصياتهم

.والعقديالفكريمنهجهم

وثمرة،الموضوعيةدراستيخلاصةَجاءتالاتجاهاتهذهأنَوالواقع

تفاسيرهمفيالأندلسيونالمفسروننهجهالذيللمنهجالتفصيليبحثي

.والموضوعاتالخطةحيثمن

ترتبتكنتائجوانعكاساتهاالاتجاهاتهذهإلىتوصلتقدكنتوإذا

جاءتهل:أتساءلفإنَّني،الأندلسفيالمفسرينلمنهجدراستيعلى

بتوضيحهسأقومماهذا؟الدراسةهذهخلالمنأجنيهاثمرةًالنتائجهذه

فصلين:إلىقسمتهالذي-اللهشاءإنالبابهذافي

خمسة:وهيالاتجاهات:الأولالفصل

ال!لَفي.الاتجاها-

.الفُغويالاتجاه2-

.806-411صإلرسالةهذهمنالثانيالبابانظر:()1
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الفِقْهي.الاتجاه_3

.الإشاريالاتجاه4-

الاعتزالىِ.الاتَجاه5-

:خصيصتانوهي:الخصائص:الثانيالفصل

المفسرين.منبغيرهمالتأثر:الأولى

التفسير.فيالاستقلالية:الثانية
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هاتتجالاا

السًلَفيالاتجاها-

ألفاظتوضيحفيعليهماللهرضوانالصالحالسلفمنهجاتباعوهو

على:ويقومومراميةمقاصدهوكشفمعانيهوبيان،الكريمالقرآن

.بالقرآنالقرآنتفسيرا-

بالسنَة.القرآنتفسير2-

علي!والتابعين،عليهماللهرضوانالصحابةبأقوالالقرآنتفسير3-

.خلاف

العلماء)1(.بذلكقطعكماوأحسنهاالتفسيرطرقأفضلوهذه

لدىالتفسيرهذاوجدفهل،السلفيالتفسيرمفهومهوهذاكانو)ذا

تفسيرهم.فيبئناًاتَجاهأغداحتىحقاً،الأندلسيينالمفسرين

أمرين:علىالوقوفمنبذَلاالتساؤلهذاعلىالِإجابةولدى

لأنفسهمالأندلسيونالمفسرونرسمهالذيبالمنهجيتعلق:أحدهما

به.والتزموا

وتوضيحالكريمةالقرآنيةالألفاظبيانفيالمنهجهذابتطبيقيتعلق:الثاني

ومقاصدها.مدلولاتها

:الأولالأمر

تفاسيرهممقدماتفيلأنفسهماختطوهاالتيبالمناهجيتعلقماأما

.41ص-التفسيراصولفيمقدمة-تيميةابنانظر:()1

.15صا-!العظيمالقرآنتفسيركثير-ابن
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شائبة.تشوبهلاجلياًواضحاًالاتًجاههذانلمَسُفإنَنا

ونتحرَّز...)-:القرآنأحكام-تفسيرهمقدمةفيالعربيابنيقول

ونقابلهااللغةجانبعلىونحتاط،والمعارضةالأحكامفيالمناقضةعن

ذإ،الجميعوحهونتحرَّى،الصحيحةالسنَّةفيجاءماعلىالقرآنفي

ا)1(.إليهمنُزَلماللناسليبينَ!سً!ممحمدئعثَوإنما،اللهعندمنالكلُ

إليهممنسوبةًالمعانيفيالعلماءأقوال)واثبت:عطئةابنويقول

منتعالىاللهكتابَعليهماللهرضوانالصالحالسلفتلقىماعلى

القولوأهلواللْغْز،بالرموزالقولأهلإلحادمنالسليمةالعربيةمقاصده

حُسنَحازواقدالذينالعلماءمنلأحدٍوقعفمتى،وغيرهمالباطنبعلم

()2(.عليهنبهتُالملحدينأغراضمنشيءٍإلىينحولفطبهمالظن

فلما)وبعد،:تفسيرهمقدمةفيالقرطبيقالهماالاتًجاههذاويؤكد

بالسنَّةاستقا!الذي،الشرععلومبجميعالكفيلهواللهكتابكان

مدىبهأشتغلأنْرأيث،الأرضإلىالسماءأمينبهونَزلَ،والفرض

مننُكتاًيتضضَنوجيزاً،تعليقاًفيهأكتُبَبأنْ،مُنَّتيافيهوأستفرغ،عمري

،والضلالاتالزيغأهلعلىوالرذ،والقراءاتوالِإعرابوالفُغاتالتفسير

بينجامعاً،الآيَاتونزولالأحكاممننذكرلماشاهدةكثيرةوأحاديث

()3(.الخلفمنتبعهمومنْال!لفبأقاويلمنهاأشكَلماومبئناً،معانيها

يعزَزبل،الأندلسيينالمفسرينمنَسبقهعمًنيخرجفلمحيانأبوأما

تفسيرفيأشرعثم..).يقولإذْتفسيرهمقدمةفيوبقررهالاتَجاههذا

.اصأ-بالقرآنأحكام-العربيابن)1(

31.صرا!-الوجيزرالمحرً-عطيًةابن)2(

.rصا-%القرآنلأحكامالجامع-المَرطبي)3(
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بماوارتباطهاومناسبتهاونسخها،سببلهاكانإذانزولهاسببَذاكراًالآية

علمفيذلكتوجيهذاكراًومستعملها،هاشاذًاءاتالزِفيهاحاشداًقَبلَها،

معانيها()9(.فهمفيوالخلفال!ئَلفأقوالناقلًا،العربية

الأندلسيونالمفسرونأكدفقد،كذلكبالرأيالتفسيرمجالوفي

التفسيرجعلوابلبالمأثور،التفسيردائرةعنيخرجوافلم،ال!لفيالاتَجاه

العصمةوهو،بالرأيالتفسيرعليهيقومالذيوالأصلالقاعدةهوبالمأثور

والخطأ.الزللفيالوقوعمنبرأيهللمفسر

منالنوعهذافيالإتِّجاههذايؤكدونالأندلشينالمفسريننجدإننا

تفاسيرهم.مقدماتفيالتفسير

القرآنِفيتكفَمَ))مَنْلمج!ماللهرسوللحديثتأؤُلهِأثناءعطيًةابنفنرى

الخروجعدميقتضيالذيالاتَجاههذايؤكدأخطأ")2(فقدفأصابَبرأيه

الشريف-الحديثأي-هذا)ومعنى:فيقولبالمأثورالتفسيردائرةعن

فيمانظردون،برأيهعليهفيَتسوًراللهكتابفيمعنىًعنالرجلُيسألأنْ

فييدخلوليس،والاصولكالنحوالعلومقوانينواقتضتهالعلماء،قال

معانيه،والفقهاءُ،نَحوَهوالنُحاة،لُغتَهاللغويينيفسرأنْالحديثهذا

علىالقائلفإنَّونظر،عِلمقوانينعلىالمبنيًباجتهادهواحدٍكلويقول

رأيه.بمجردقائلًاليسالصِّفةهذه

الشَعبي،وعامر،المسيّببنكسعيدالصالحال!لفمنَجفَةٌوكان

معلأنفسهمواحتياطاًتورعاًعنهويتوقفونالقرآنتفسيريعظمونوغيرهما

أبقواوهميفسرونهعددهمكثيرالسَّلفمنجلَّةٌوكان،وتقذُمهمإدراكهم

.4صا!-المحيطالبحر-حئانابو()1

الرسالة.هذهمن014ص!.الحديثهذاتخريجشق:الحديث)2(
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عنهم.اللهرضيذلكفيالمسلمينعلى

عنه،اللهرضيطالبأبيبنفعليفيهموالمؤئَدصَدْرالمفسرينوأما

وتبعه،وكفَلَهللأمرتجرداللحنهماوهورضيعباسبنعبداللهويتلوه

ذلكفيعنهوالمحفوظوغيرهما،جُبيْربنوسعيدكمجاهدعليهالعلماء

يُثنيطالبأبيبنعليوكان،طالبأبيبنعليعنالمحفوظمنأكثر

مسعودبنعبداللهوكان،عنهالأخذعلىويحثعباسابنتفسيرعلى

()1(.عباسبنعبداللهالقرآنِتَرجمانُنِعْمَ:يقول

التفسيرأصلهوبالمأثورالتفسيرجعلقدعطيةابننلاحظوهكذا

في-بالرأييقولونكانواوالتابعينالصحابةبعضأنَبينثم،بالرأي

التفسير.

عندهموُجدَإذاعليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةأنَوالمعلوم

وجلعزالَلهلآياتتفسيرهمفييخرجواأنْيمكنلا،الرسولعنالأثر

-لمج!.اللهرسولوفسرهقالهعما

وضوحاًالأمرزادبل،عطيًةابنإليهسبقهماأكَدفقدالقرطبيواما

)وإنَما:الرأيبمجردالقرآنفيالقولعنللنَّهيتأويلهعندفقالوتأكيداً

وإليه،رأيالشيءفيلهيكونأن:أحدهما،وجهينعلىيُحْمَلالنَهيُ

تصحيحعلىليحتجَّ،وهواهرأيهوفقالقرآنفيتاؤَل،وهواهطَبعِهمنميْفه

ذلكالقرآنمنلهيلوحلالكانوالهوىالرأيذلكلهيكنلمولو،غرضه

المعنى.

غيرمن،العربيةبظاهرالقرآنتفسيرإلىيتسارعأن:الثانيوالوجه

.-4647صا!الوجيزالمحرر-عطيًةابن1()
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الألفاظمنَفيهوما،القرآنبغرائبيتعلقفيماوالنًقلبالسماحاستظهار

فمنوالتأخير،وال!تقديموالِإضماروالحذفالاختصارمنَفيهوماالمبهمة

كئرَالعربيةفهمبمجردالمعانياستنباطإلىوبادَرَالتفسير،ظاهريَحكملم

.بالرأيالقرآنف!رمنزمرةفيودخل،غلطه

بهليتقيَأولاًالتفسيرظاهرفيمنهلهبدلاوالسماعُوالنَقلُ:قالثم

.والاستنباطالفهميتسعذلكبعدئم،الغلطمواضع

إلىالوصولفيمطمعَولاكثيرةبالسماعإلاتُفهملاالتيوالغرائب

الظاهع)1(.إحكامقبلالباطن

فيعطئةابنعباراتبنقلوذلك،الاتجاههذاليعزَزحيًانأبوجاءثيم

وتبنِّيها)2(.بالرأيالقولعنالواردللنهىِتَأؤَلهِ

ال!لفي:للاتجاهالموضوعيبالتطبيقيتعلقماوهو:الثانيالأمر

ألفاظتفسيرفيسلفياًاتجاهاًاتجهواقدندلسيينالأالمفسرينإنً

والأمثلة،ومقاصدهامدلولاتهاوتوضيحمعانيهاوبيان،وجلعزاللهكتاب

متعدِّدة.والنماذجكئيرة

صورةًيعطينا،الرسالة0هذمنْالثانيالبابمنَالأولفالفصل

الأندلسيونالمفسرونعَمَدكيفويبين،الإتجاههذاعنوتامةواضحةً

الشريف،وبالحديث،نفسهبالقرآن-وجلعزاللهكتابتفسيرإلى

)3(.عليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةوبأقوال

بعدها.وما31صأ-برالقرآنأحكام-القرطبي)1(

.13صاجى-المحيطالبحر-حئانابو)2(

(r)بعدها.وما127صالرسالةهذهفيالثافيالبابمنايأول!الفصلانظر
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بهذاالتزامهممدىتبئناخرىنماذجنعرضأنمنمانعفلاهذاومع

مواقفبيانعلىالنماذجهذهفيوسأقتصر،عنهخروجهموعدمالاتجاه

لَفسيرأف!روهاالتي،المتشابهةالآياتبعضمنالأندلسيينالمفسرين

بجلاله.يليقلاماكلعنالتفسيرهذابمقتضىتعالىاللهنزَّهواسلفياً،

الاستواء::الأولالموضوع

الاستواءَأنَعلىالأندلسيونالمفسرونأجمعالمسألةهذهوفي

ونزَهوا،بدعهعنهوالسؤال،واجببهوالِإيمانمجهولوالكَيفَ،معلوم

التفسيرهذافيعمادهموكانوالتحيز،والتكيِّيفالتَحديدعنتعالىالله

عليهم.اللهرضوانالصالحال!لفعننقِلَما

فىِمالَكُمْخَلَقَائَذِي)هُوَ:تعالىقولهتفسيرعندعطيَّةابنيقول

ال!ماءِ!)1(.إلىاسْتوَىثُمَّجِميعاًالأرض

لاالِإخبارلترتيبهناإثُمً"السماء"إلىاستوى"ثم:تعالى)وقوله

ولاتحديددونعلَامعناه:قومقالإواستوى"،نفسهفيالأمرلترتيب

ابنوقال،وسلطانهوقدرتهأمرهعلاوالتقدير:،الطَّبرياختيارهذاتكييف

واختراعه،بخَلْقهأيأبومحمدالقاضيقالالسماءإلىقصدمعناه:كيْسان

قَلِق.وهذاالأمراستوى:تقولكمافيهاصنعهكملمعناه:وقيل

قومعنوحُكي،وضغَفه،أقبل:المعنىأن:قومعنالطبريوحكى

المعنىوقيل،الكلاموصفيأباهأيضاًوهذا،الذُخانهوالمستويأنَ

الشاعر:قالكمااستولى

.92رقمآيةالبقرةسورة(1)
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العِراقِعلىبِشْراستَوىقَدِ

مُهراقودمسَيفٍغَيرمنْ

!)1(.استوىالعَرْشِ!علىَ:تعالىقولهفييجيءإنماوهذا

استواءويبقىالحوادثوحلولالنُقلةمنعالايةهذهفيوالقاعدة

()2(.والسلطانالقدرة

تفسيرهفيعطيَّةابنلدىالسَّلفَيالاتِّجاهوضوحنرىوهكذا

تعالىاللهبجلالتليقلاالتيالضعيفةالأقوالرذَخلالمنللاستواء،

الحركةونفيتعالىاللهعلىالنُقلةمنعخلالومن،القرآنيالنًظمويأباه

سبحانه.عنهالحوادثوحلول

الاتِّجاههذانلمَسُفإنًناللاستواءتفسيرهفيالقرطبيإِلىِانتقلناإذاافا

ذلكعلىوزاد،عطئةابنعنهنَفَاهُماتعالىاللهعننفىفقد-جلياًواضحاً

الجهةنفيمنإليهذهبمامعزَزاًذلكفيالصالحال!لفأقوالسَاقَبأنْ

تعالى.اللهعلىوالنّقلةوالحركةوالحيز

الَّذياللهُرَئكمُ)إنَّ:تعالىاللهلقولتفسير؟عندالقرطبييقول

العَرشِ!و)3(.عَلىاستوىَثُمأئامٍسِتةِفيوالأرضال!ماواتِخَلقَ

وللعلماءالاستواءمسألةهذه"العرشعلىاستوى"ثم:تعالى)قوله

تنزيةوجبإذاأنَّه،والمتأخرينالمتقدمينمنَوالأكثروإجراء،كلامفيها

عليهاللَأزمةولَواحقِهْذلكضرورةفمنوالتحييز،الجهةعنسبحانهالباري

.هرقمآيةطهسورة)1(

.214صاجى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(

(a)54رقمآيةالأعرافسورة.
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عنتعالىتنزيهه،المتأخرينمنَوقادتهِمالمتقدمينالعلماءعامةعند

اختصَقمتىعندهمذلكمنيلزملأنهعندهمفوقبجهةفليس،الجهة

الحركةُوالحئزالمكانعلىويلزمحيَز،أومكانفييكونأنبجهة

المتكفمين.قولهذا،والحدوثوالتغيّرللمتحيِّزوالسكونُ

ولاالجهةبنفييقولونلاعنهماللهرضيالأولال!لفكانوقد

كتائهنطقكما،تعالىللهبإثباتهاوالكافَة!3نطقوابل،بذلكينطقون

حقيقة،العرشعلىاستوىأنَهال!لفمنَأحذينكرولم،رسفهوأخبرت

الإستواء،كيفيةجهلواوإنما،مخلوقاتهأعظملأنهبذلكالعرشوخص

والكيْفُمعلوئمالإستواء:اللهرحمهمالكالِإمامقال،حقيقتهتعلملافإنه

سَلَمةامُقالتوكذا،بدعةًهذاعنوالسؤالُواجبٌبهوالايمانُمجهولٌ

()1(.كافٍالقَدروهذاعنهااللهرضي

فيسارفقد،الأندلسيينالمفسرينمنَسبقهعَمًنْحيانأبوٍيقلولا

نَفيمنْالإسلاميةالشريعةفيتَقررماتعالىاللهعنونفىالإتَجاهنفس

يليقلامماالمتاوِّلونبهتاؤَلماونَفىَ،والنقلةوالجسمثةوالمكانالجهة

اللهأرادماعلىبهاوالِإقرارالمسألةبهذهالِإيمانوإثبَات،تعالىبجلاله

مراد.تعيينغيرمنتعالى

نفسمنالأعرافسورةفيالواردللاستواءتفسيرهعندحثانأبويقول

الاستقرارمنَظاهرهعلىفحملُه،العرشعلىاستواؤه)وأما:السابقةالآية

قوئم.العرشعلىبذاته

وابنوالفَيثوالاوزاعيومالكالسفيانان،ال!لفمنوالجمهور

.921ص7جى-القرآنلأحكامالحامع-القرطبي()1
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أرادماعلىوإقرارهابهاالِإيمانعلىالضَفاتأحاديثفيوغيرهمالمبارك

فراد.تعيينغيرمنتعالىالله

فِعلًافعلَ:الثًوريسمانوقال،تأويلاتعدةعلىذلكتاؤلواوقومُ

العرش:قالأنهالنًحويبنالفضلأبيوعناستواء،سفَاهالعَرشفي

علياستوى"ثمقولهفيبالعرْشوالمرادعَرْشاَ،يَعرِشُعرَشَمصدر

مخلوقجِسمٌأنَهمنالشَريعةفيتقررماعنهيَنئووهذاهذا،"العرش

معيًن()1(.

الثئَبِيه:نَفئي:الثانيالموضوع

تعالىاللهعنيَنفونالأندلسيينالمفسريننلاحظالمسألةهذهوفي

هووليس،خلقهمنشيءيشاركهأويُشبفهولا،شيءكمثلهفليسالشَبيه

عندعطئةابنيقوِلذلكوفي،الحَوادثتحِفهولاجارحهلهولابجسم

ولُعِنواأيديهمْغلَت،مغلولةاللهِيدُاليهودُوقالتِ!الهتعالىاللهقولتفسير

!)2(.مبسوطتانِيَداهُبلْقالوابما

يقولثئَم،التجسيمالمقالةهذهفياللهاليهودلعَنهممذهب)وظاهر

عنالتشبيهنفيُالمعنىهذافيالعقيدة"مبسوطتانيداه"بلتفسيرهعند

يتحئزولايكيَّفُولايشئهولا،جارحَةلهولا،بجسمليسوأنَّه،تعالىالله

()3(.المبطلونيقولعمَّاتعالى،الحوادثتَحفُهولَاكالجواهر،جهةفي

تعالىاللهتنزيهمِنْعطيًةابنإليهذهبمايؤكدفإنه،القرطبيأما

.703ص4بر-المحيطالبحر-حيًانأبو(1)

.64رقمآيةالمائدةسورة)2(

51ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن)3( 94 - 1 48 e.
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تفسير0عندفيقولوالتجزيءالتبعيضعليهيجوزلاتعالىوأنَّهالشًبيهعن

للجارحةالعربكلامفي)واليَذ:المائدةسورةمنالسابقةالاَيةلنفس

وتكون،تعالىاللهعلىمحالوهذاضِغْثاً!)1(بِيَدِكَ!الووَخذْتعالىكقوله

أسْدَيْتُهالينِعْمَةٍمِنْكمأي،فُلانعندلييَذكم:العربكقولللنَعمة

يأالأيْدِ!؟)2(عبْدَنَاداوودذَا)واذْ!وجلعزاللهقال،للقوةوتكون،له

اللهِبيدَالفَضْلَإنَ)قلْ:تعالىاللهقال،والقدرةللملكوتكون،القوةذو

عَمِلتْ)مِمًا:تعالياللهقال،الصلةبمعنىوتكونيَشالم!)3(مَنْيُؤتيهِ

عُقْدةُبيدِهِائذييعْفُو)أوْقال،نحنعملناهمماأيأنْعَاماً!)4(أيْدينَا

لِإضافةأيَالِإضافةبمعنىوتكون،النَكاحعقدةلهالذيأي!)5(النَكاحِ

ماإبْليسُ)يائعالىاللهقالوتكريماً،لهتشريفاًعنهالمُخْبرإلىالفعل

!)6(.بيَدَفيَخَلَقْتُلِمَاتَسخدَأنْمَنَعَكَ

لاواحدٌوتعاليِجلًالباريلأنَالجارحةعلَىيُحملأنْيجوزفلا

الاشتراكلأن،والصًلةوالنِّعمةوالفلكالقُؤَةعلىولا،التَبعيضعليهيجوز

عليهتفضيلةمنذكرماويبطل،إبليسوعدؤَهآدموليهبينحينئذيقع

بخلقتعفَقتاصفتينعلىتُحملأنإلَّايبقفلم،التَّخصيصمعنىلبطلان

المباشرةطريقمنلابالمقدورالقدرةتعلُّقإبليسخلقدونلهتشريفاًآدم

المُماسًة()7(.حيثمنولا

.44رقمآيةصسورة(1)

.17رقمآيةصسورة)2(

.3vرقمآيةعمرانآلسورة)3(

.1vرقمآيةي!سورة)4(

.237رقمآيةالبقرةسورة()0

.75رنمآيةصسورة)6(

.YrAص6-%تالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)7(
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عنفينفيالإتجاهنفسيسلكنراهفإنناحئانأبيإلىانتقلناماوإذا

والتَحئز.والتكييفوالتًشبيهوالجارحةالجِسميةتعالىالله

:المائدةسوِرةمنالسابقةالآيةلنفستفسيرهعندحثانأبويقول

منبشيءيشبَهولاجارحةولابجسمليستعالىاللهأنَالحقأهل)معتقد

علمفيمقرَّزهذاوكل،الحوادثتحفُهولاْيتحيزولايُكثفولاخلقه

()1(.الديناصول

:والمكانالجهةنفي:الئالثالموضوع

الجهةنفيفيالأندلسيينالمفسرينآراءتتفقالمسألةهذهوفي

وأجهةأومكانفييُحدًأنالمنزًهفهو،وتعالىتباركاللهعنوالمكانية

.فحالاللهعلىوهذاالتَجسيميقتضيذلكأنَإذيتحيز،أن

)وَفو:تعالىلقولهتفسيرهمعلىنقفعندماالاتجاههذانجدإننا

!و)2(.عِبادهِفوقَالقاهرُ

وإلغلبةبالقهرالاِستعلاءفوقية"عباده"فوق)معنى:عطئةابنيقول

فوقال!لطان:تقولكما،المكانفوقيةلا،تسخيرهتحتهمأي،عليهم

()3(.والرفعةبالمنزلةأي،رعيته

أنَمنقالهماأثبتفقدعطئةابنقولعنالقرطبيقوليختلفولا

القهرُ"عبادهفوقالقاهر"وهو:تعالى)قوله:فقالمُحالاللهعلىالمكانيَّة

الشاعر:قالالمقهوربحالصِيرَإذاالرجلُوأقهر،الغالبُوالقاهرُ،والغَلَبة

.325ص3ب-المحيطالبحر-حيانأبو(1)

.18رقمآيةالأنعامسورة)2(

الكتب.دار356رتممخطوط18رقمآيةالأنعامسورةعطيًةابنتفسير)3(
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جُداعةًيسيأنْحُصينٌتمنَى

واقهراأذلَّقدْخصينفأمسَى

يأ،عليهموالغلبةبالقهرالاستعلاءفوقية"عبافىه"فوقومعنى،غلبَوقهرَ

يأ،رعيتهفوقالسلطان:تقولكماالمكانفوقيةلا،تسخيرهتحتهم

بلوغمنغيرهوهومنعالقدرةفيليسزائدمعنىالقهروفيوالرفعةبالمنزلة

.المراد()1(

ولُرسلُعبادهِفوقالقاهرُ)وهوَال!ورةنفسمنتعالىقولهوعند

حفَظةً!)2(.عليكمْ

المكانفوقيةلاوالرتبةالمكانةفوقية)يعني:القرطبييقول

()3(.والجهة

الجهةنفيمنوالقرطبيعطئةابنأكدهمافيؤكدحيَّانأبووأما

فوقالقاهرِ"وهو:الأنعامسورةمنالآيةلنفستفسيرهعندفيقولوالمكانية

وهوزائدةَجعلهامنهناوأبعد،المكانفيحقيقة)"وفوق""عباده

فيحقيقةٌههناأنهاإلىذهبمنقولُهذامنوأبعدُ،لعبادهالقاهرة

التجسيم.يقتضيإذالعالمفوقالتيالجهةفيحالمتعالىوأنه،المكان

فوقالمستعليأيللقاهرمعمولاًإما،الظرفعلىمنصوب"فوق"و

بشيئين،عنهأخبرد"هو"ثانخبرأنًهعليِرفعموضعفيوإمًا،عباده

لا،وال!نمرفوالمنزلةبالرُّتبةعبادهفوقأنه:الثانيالقاهر،أنَه:أحدهما

مخلوقاته،منلشيءمفتقرغير،وللجهةلهمالموجدهوإذ،بالجهة

993.ص6-%القرآنلأحكامالجامع-القرطبي()1

.61رقمآيةءالأنعامسورة)2(

.6ص7%--القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(
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()1(.المكانفوقيةمنللمعنىمستعارةفالفوقية

التفسيراتخذكيفلاحظناوالموضوعيةالمنهجيةالدراسةوبعدهذا

والخطأ،الزَللعنمناىفيجاءوبذلك،السَّلفياتجاههالأندلسفي

.والبدعالضلالاتعنوأبعد

ابنتفسيرمنالشواهدإلىاتعرضلماننيبالذكرجديرهووممًا

فيالاتجاهبهذاالتزاممنأوردهبماواكتفيت-القرآنأحكام-العربي

.تفسيرهمقدمةفيلنفسهرسمهالذيمنهجه

غيرالمتشابهةللآياتالعربيابنتفسيرفيطويلًاالبحثَأدمثلقد

يكفيناأقولأننيغير،الاتجاههذاعلىبهادلِّلبيانعلىلهأعثرلمأنَّني

مقدمةفيأوردهماالتفسيرفيال!لفىاتجاههعلىواضحكدليلههنا

الصحابةوأقوالوالسنةنفسهالقرآنعلىالتفسيرفيواعتمادهأولاً،تفسيره

)2(.بالتفصيلذلكبينتكماوالتابعين

.88ص4جى-المحيطالبحر-حيْانابو(1)

الرسالة.هذهمن914صبالمأثوربالتفسيرالعربماابنعنايةانظر2ْ()
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اللّغوىِالاتجاه2-

والنحوالفُغةاعتمدوافقد،الأندلسيونالمفسرونبهتميًزاتجاهوهو

مدلولاتعلىوالوقوف،الكريمةالقرآنيةالنُّصوصمعانيفهمفيأصلاً

مقدماتفيأوضحوافقد،ذلكفيغرابةولاغريبهاوبيانألفاظها

ألَبلهوإذاالمفسرفيتوافرهاالواجبالعلوموالنحومناللغةأنَّتفاسيرهم

الخطرِة.المهمةهذهعلى

المفسرينعنايةالثانيالبابمنالثالثالفصلفيبئنتُولقد

من-والنماذجالأمثلةوسُقتُوالنَحو،باللغةالبالغواهتمامهمالأندلسيين

وأسهبوافيهاتوشَعواالتيالفائقةالعنايةتلكعلىالدالَّة-تفاسيرهمواقع

واتجاهاًطابعأفغدت،وسيطرتطغتْحتى،وتفاصيلهامفرداتهابيانفي

اللذينحئانوأباعطيَّةابن،المجالهذافيبالذكرالتفاسيرِوأخ!قُلتلك

الوجيز-المحرَّر-التفسيرينمنكلٌبداحتىكاملًانحوياًاتجاهاَاتَجها

وإنْالتفسير،كتبإلىمنهالنَحوكتبإلىأقرب-المحيطالبحرو-

تفاوتا.

والنحواللغةلمسائلفيهصاحبهتعرضوماالمحيطالبحرفيفالناظر

نأبدلا،والترجيح.والرذوالمناقشة،النحويةالمذاه!وآراءوالِإعراب

ليرىحتىبالنَحوفائقةًعنايةًيُعنىالكتابهذاأنَمقتضاهابنتيجةيخرج

التفسير.كتبإلىمنهالنَحوكتبإلىأقربأنَه

للغةكذلكتعرضفقد-الوجيزالمحرر-تفسيرهفيعطيًةابنأما

يكنلمانَهغير،وغيرهموالكوفيينالبصريينالنحويينوآراءوالِإعراب

.المجالهذافيحئانأبيمندرجةعلى

الاتجاهمنهماكلتفسيرعلىغلبفقدوالقرطبيالعربيابنأما
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ومنِ،جهةمنهذاوهْلةولأولالناظرلدىملحوظاًغداالذيِ،الفقهي

شيخاَعطئةابنمناتخذأنَهيجدالقرطبيتفسيرفيالناظرفإنَاخرىجهة

عطئةابنرأييذكرلانحويةلمسألةالقرطبييتعرضر،فقلماالعربيةفيله

فيها.

عطيةابنعلىالجانبهذافيالحديثأقتصرَأنْرأيتفياننيلذا

.بوضوحالاتَجاههذايمثلانهماإذحثانوأبي

وأبىِعطئةابنلدى-التفسيرفي-وتميزه0الاتجاهذاوضوحسببأما

إمامينكانافقد،الفنّهذافيوتقدمهمنهماكلبراعةإلىفمرجعهحيًان

لهماترْجمَمنبذلكلهماشهد،اللغةفرسانمنالنَحووفارسيْنأئمةمِنْ

وأبدعتفسيرهفيعطئةابنأحسنالقد:عطئةابنحقفيالسيوطيقال

العربيةفيبإمامتهلهشاهدٍأحدثكتابهوصار،صيتهطارحتى

وغيرها()1(.

نحويَكانأنه،لحياتهترجمواالذينالعلماءذكرفقدحئانأبوأما

بائُلغةعارفاً)وكان:الدًاودييقول،وأديبَهومُقرئَهولغولَّهومف!رهعصره

الفنهذاخدمفيهما،المطلقالمجتهدالِإمامفهو،والتصريفوالنًحو

()2(.غيرهفيهاالأرضأقطارفيأحديدركهلإصارحتىعُمرهأكثر

والنحو)3(.اللغةفيومصنفاتهمؤلفاتهعنالحديثسبقوقد

كلبهايحظىكانالتيالواسعةوالنَحويةائُلغويةالثقافةفإنَوهكذا

التفسيرعلىالنحويالإتجاهسيطرةفيالمباشرالسببكانتمنهما

أنْبدلاالفنونمنفنِّفيوتق!مبرعمنفكل،بدهيأمروهوعندهما،

.592ص-الوعاةبغية-السيوطي)1(

(Y)287ص2!-المفسرينطبقات-الداودي.

الرسالة.هذهامن50صانظر)3(
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عطئةابننجدفإنناهناومن،ومصنفاتهمؤلفاتهعلىالفنِّذلكاثرُينعكس

دنىلأإليهماوتطرقابل،القرآنتفسيرفيوالنحوباللغةتأثراقدحيَّانوأبا

ملابسة.

معانيبيانفىالمف!رعمادوالنحواللغةجعلاأنَهماعنفضلًاهذا

فيالجهلأنكما،مشتقاتهوتصريفكلماتهوإعرابالكريمالقرآنألفاظ

لَباركاللهآياتفيالِإلحادوش!بب،الخطأفيالوقوعيورثوالنَحواللغة

ابنيقولالمعنىهذاوفيمواضعهعنالكلمتحريفإلىويدعو،وتعالى

حُكممنالاَيةالفاظرتبةبحسبالتعليقهذافيالتفسير)وسردْتُ؟عطيَّة

طَفر،يقعلاحتىالألفاظتتبعوقصدت،قراءةأوأومعنىًلُغةٍأونحوٍأو

)إعرابآخر:موضحفيويقول()1(،المفسرينكتبمنكثيرفيكما

()2(.الشرعهيالتيمعانيهتقومبذلكلأنَّالشريعةفيأصلالقرآن

والنَحوللمف!رالقُغةأهميةتفسيرهمقدمةفيذكرفقدحئانأبووكذلك

،وجوهمنيكوناللهكتابتفسيرفي)النَظرِ:فقالفيهيتوفرأنْبدلاكشرط

كلىتكفَملقفَتهاالحروفوحرفاً،وفِعلَاإسماًاللغةعِلمُ:الأولالوجه

منذلكفيؤخذوالأفعالالأسماءوأما،كتبهممنذلكفيؤخذالنُحاةُمعانيها

جهةمنالعربيةلِلكلمالتيالأحكاممعرفةالثانيالوجه،00.اللغةكتب

النَحع)3(3.عِلْممنذلكويؤخذ،تركيبهاجهةومنإفرادها

الاتجاههذالمستفقدالموضوعيةا)تطبيقيةالدراسةولدىهذا

حيثمنالكريمةالقرآنيةالألفاظإلىمنهماكلتعرضفقدواقعياً،

I.3ص-الوجيزالمحرر-عطيةابن1()

.43صالسابقالمصدرنفس)2(

(r)506.صا-جىالمحيطالبحر-حيانأبو
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كذايفعلالذيقولكبمنزلةفذلك،الموضعهذافيالشرطمعنىمن

الاَخر،الشيءفعلهبسببلهيكونإنماذلكأنَأردتإذا،كذافلهوكذا

يغيَرعاملعليهايدخللمبحيثوتكونصلتهافيالفعلفيكون

بابفيسيويهكتابفينصقالمعنىوهذاولعلَّ"،"كليْتَمعناها،

معنىفيهالأن،والنَهيالأمرمنزلةتتنزَلالتيالحروفبابهذا،ترجمة

.(()1والنَهيالأمر

منالًذينَسُننَويهديكمْلكمْليبينَاللهُ)يُريذ:تعالىقولهتفسيرعند-

!)2(.قبلِكمْ

فمذهب((أليبيققولهمناللَاَميخيالنُحاة)اختلف:عطيَّةابنيقول

:تقديرهفضمَر،والمفعول-يبيَنَ"لأنْ-التقديرق:"1اللهرحمهسيبويه

تقدير-منفيهمابذَفلاكيلامأوالجرِّلامكانتفإنْهذا،اللهيريد

اللَأم:والكوفيونالفراءوقال،الأسماءعلىإلًايدخلانلالأنهما-أنْ

()3(.ضعيفوهو-أنْ-بمنزلةنفسها

شيءٍبكلِّكانَاللهَإنًفَضلِهِمنالله)واسْألوا:تعالىقولهتفسيرعند4-

عليماً!)4(.

عندفهوثانياً،مفعولاًيقتضي"واسألوا")وقوله:عطئةابنيقول

وسيبويه،فضلهالل!واسألواالتقدير-فضله-مِنْقولهفيالنَحويينٍبعض

مضمرعندهوالمفعول،الواجبفي-مِنْ-حذففيهلأنهذايجيزلا

.46ص3ب-الوجيزالمحرًر-عطيًةابن(1)

.26رقمآيةالنساءسورة)2(

.88ص4ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(

32.رقمآيةالنساءسورة)4(
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أوجُهوعرضنا،وردتانْعليهاالواردةوالفُغاتوالتصريفالاشتقاق

ذلكفيوتوسعاوغيرهموالكوفيينالبصريينالنحويينآراءوبينا،الِإعراب

لمستأنَّنيبيد)1(،والنماذجبالأمثلةوبينتُهذلكإلىأشرتوقدوأسهبا،

غالباًتأثرهماوهيألاوالبحثللحَوقفاستدعتنيمنهماكلٍّلدىعامةظاهرة

وقفوإنَماالحد،هذاعنديقفاولمسيبويهرأسهاوعلىالبصْرِيةبالمدرسة

النحوية.وآرائهسيبويهعنللدفاعجندياَمنهماكل

منهماكلٍّتفسيرمنمتعددةشواهدالجلفالظاهرةهذهيؤكدومما

:أقولصاعلىللدلالةمنهابعضاًأسُوق

آتنارلَّنايقولُمنْالنَاسِ)فمنَ:تعالىقولهتفسيرعندعطيةابنيقولا-

ط!!)2(.خلَاقٍمنْالآخرةِفيومالهُالذُنيافي

عندويجوزالسلامعليهآدموتأوله""الناسيخبيربنسعيد)وقرأ

والهادِ.كالقاضِالناسِ:فيقولالياء،تخفيفبعضهم

عنه:اللهرضيعطيَّةبنالحقعبدمحمدأبوالقاضيالفقيهقال

.بم)3(أحفظهفلابهمقروثجوازهوأما،سيبويهفذكرهالعربيةفيجوازهأما

الذينويَقتلونَحقبغيرِالنبيينَويَقتلونَاللهِبآياتِيكفرونَائَذينَ)إن2َ-

!)،(.أليمبعذابٍفبشرهمْالنًاسِمنَبالقِسطِيأمرونَ

الذيفيلما""فبشرهم:قولهفيالفاء)ودصلجت:عطيةابنيقولط

الرسالة.هذهمن335426!صرانظر)1(

.002رقمآيةالبقرةسورة)2(

.562صا-!الوجيزالمحرَّر-عطيةابن)3(

.21رقمآيةعمرانآلسورة()4
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فضله.مِنْحظاًأوكثيراًأوالجنًةاللهواسألواتقديره

()1(.الأصحهووهذا:محمدأبوالقاضيقال

النَّاسَيؤتونَلافإذاًالمُلكِمننصيثلهُمْ)أمْ:تعالىقولهتفسيرعند5-

نقيراً!)2(.

ولم"بل"بمعنى""(مْ:المفسرينبعض)وقال:عطثةابنيقول

للمذكورين"المُلك"حصولهذاعلىفأوجبوا،اللَّازمةالألِفيذكروا

أهلملوكهمبل:عندهمفالمعنى،عليهوف!رواذلكوالتزمواالآيةفي

ألَأعلىحريصون،بهبخلاءفهم،غيرهيبغونلا،وعُتووتنعُّمالذُنيا

لسواهم.ظهورٌيكون

مذهبهوالذيالأرجحعلىوالمعنىمحمد:أبوالقاضيقال

فإذاًفلك"؟"ألَفمْأيالِإنكارمعنىعلىاستفهامٌأنَه،والحذَاقسيبويه

لبخِلوا()3(.لوكان

سيبويهبآراءعطيًةابنتأثرمدىإلىتشيرالتيالمواقفبعضهذه

أخذَ!وإذْ:تعالىقولهتفسيرعندفمثالهعنهالدفاعأما،وتقديمهالنحوية

.!)4(وحكمةٍكتالبمنْآتيتكُمْلماالنَبيينَميثاقَاللهُ

أنَّ:والخليلسيبويهعنوحُكيَالمهدوكن)وحكى:عطيةابنيقول

قولهفيهواللأَمفتحمنقراءةعلىابتداء"ما"جعلفيمنالابتداءخبر

.001ص4!-الوجيزالمحرر-عطيًةابن()1

.53رقمآيةالنساءسورة)2(

.?*?ص4بر-الوجيزالمحرر-عطيًةابن)3(

.81رقمآيةعمرانآلسورة)4(
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لاالآيةلمعنىمفسذلأنَه،حكياهأينمنأعرفولا"وحكمةكتاب"من

()1(.والخليلبسيبويهيليق

نبدأفكثيرةبسيبويهحئانأبيتأثرعلىتدلالتيوالأدلَّةالشواهدأما

:تفسيرهمقدمةفيقالهبما

فيكُتبماأجلمنواعتبره،سيبويهكتابعلىحيَّانأبوأثنىلقدا-

جعفرأبيالعلَأمةالأوحدأستاذهعلىوتلقَّاهدرَسهبأنهوفاخرالنَحو،

معرفة:الثانيالوجه..).:فقالالثَقفيالزبيربنإبراهيمبنأحمد

فيؤخذتركيبهاجهةومنإفرادها،جهةمنالعربيةللكلِمالتيالأحكام

بنعمروبشرأبيكتابوأجفهفيهموضوعوأحسنالنحو،عِلْممنذلك

عنالفنَّهذاأخذْتوقد،...تعالىاللهرحمهسيبويهقُنْبربنعثمان

فيالثَّقفيالزبيربنإبراهيمبنأحمدجعفرأبيالعلأَمةالأوحداستاذنا

()2(.وغيرهسيبويهكتاب

علماءعنحديثهأثناءسيبويهكتابفيرأيهحئانأبوأوضحلقد2-

فيهبرعوا)ومفَا:فقالفيهاوتقدمهمبالعلوماهتمامهمومدىالأندلس

،الآدابذويمنغيرهمدونأعصاليمذْبإقرائهبهانفردواالكِتابعلمُ

مقفلهوفتحوا،عاصيهوراضواقاصيهوقَرَّبوا،رموزهوفَكُواكنوزَهأثاروا

صورةفيمعانيهوأبدوا،صِعَابهوذثَلواشِعَابهوانهجوا،مُشكِلَهوأوضحوا

فهمإلىالمِرقاةهوفالكتابُ،والتحليلبالتركيبوأبدعوهالتمثيل

مامعالمهمنوالمبدي،الِإعرابعِلمعلىالفطلعُهوإذْالكتاب

والرادّ.رُمسمازفاتهمنوالمُحي،خُرسمالسانهمنوالفنطِق،ذرِسَ

.641تصص3---الوجيزالمحرر-عطئةابن(1)

.6صأ-جىالمحيطالبحر-أبوحئان)2(
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إليوترقًتالتفسيرعلمإلىنفسُهتاقتلمنفجدير،طُمِسمانظائرهمن

الفنَهذافيفهوسيبويهكتابعلىيعتكفَأنوالتحريرفيهالتحقيق

)1(.اليهالمُثكلاتحلفيوالمستَندُعليهالمعؤَلُ

تَولُواأنالبِر)ليسَ:تعالىقولهتفسيرفعندتفسيرهفيبهتأثرهأما3-

والملائِكةِباللّهِآمنَمنالبرًولكِنوالمغربالمَشرقِقِبلَوجوهَكُمْ

ي.!)2(والنَبئينَوالكتابِ

منخَبَرُهيكونفلا،المعانيمنَمعنى)"البر":حئانأبويقول

طريقعلى"آمن"مننفسهو"البر"يُجعَلأنْفإفَامجازاً،إلَأالذوات

حَذفعلىيكونانْوإفَاالبَازَ،ولكنَ:والمعنى،عبيدةأبوقالهالمبالغة

آمن،منبزُأي:الثانيمنَأوالزخاجقالهالبرً،ذَاولكن:أيالأولمنَ

وعز:جلوقال:كتابهفيقال،سيبويهخرجههذاوعلى،قُطرُبقاله

و)نَما،انتهىباللهآمنمنبِرالبرولكنهوآمنْ!وإنمامنْالبِر)ولكِنَ

قِبلَالوَجهِتوليةهوالبركونِنفيهوإنَماالسابقلأنَاسيبويههذااختار

ونظير،يُنفىماجنسمنهوإنَمايستدرَكفالذيوالمغربالمشرق

يناسب،فلا،الآلافبذلالكَرَمولكنَدرهماًتَبذلَأنالكَرمُليس:ذلك

بباذلالكريمليس:قبلهكانإذاإلَأالاَلافبذلمنالكريمولكن

()3(.درهم

!)،(.لكمْفاستَجابَربكَمْتستغِيثونَ)إذْ:تعالىقولهتفسيرعند4-

سيبويه-كتابأولالكلامفيبالكتابوالمقصود3صاجىالسابقالمصدرنفس(1)

الكريم.القرآنهووالثافي

.177رقمآيةالبقرةسورة)2(

.3ص2!-المحيطالبحر-حيًانأبو)3(

.9رقمآيةالأنفالسورة()4
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ويتعدى،الآيةفيكمابنفسهيتعدَّى")"استغاث:حثانأبويقول

فيمالكابنبابوفي،الاستغاثةبابفيسيبويهلفظفيكماجربحرف

تعدًىالقرآنفيرآهلماوكأنَه،بهالمستغاثيقالولاالمستغاثالنَحو

والنحويون()1(.سيبويهعذَاهكمابالباءيعدهولمالمستغاثقالبنفسه

مدىلتبيًنَبها-مثلتُالمحيطالبحر-حئانأبيتفسيرمنأمثلةهذه

عندفمثالهعنهدفاعهأما،النَحويةوآرائهبسيبويهحيَّانأبيوتأثرإعجاب

للنَاسلتبيِّننَّهُالكتابَاوتُواالّذينَمِيثاقَاللّهُأخذَ!الووإذْ:تعالىقولهتفسير

!)2(.تكتمونَهُولا

ابنقالالتوكيد،نونبغير"ليبينونه"عبدالله)وقرأ:حئانأبويقول

انتهى.سيبويهقالهالتوكيدلامالنونهذهتلزملاوقد:عطئة

اللًامتعاقببلالبصريينقولمنمعروفاًليسوهذا:حيَّانأبوقال

،الكلامسَعةفيذلكيجيزونوالكوفيون.ضرورةعندهموالنُون

الشَاعر:وقال،لأقومنَّوالله،لأقومواللهفيجيزون

أنَنيلاوقنسلمىياوعَيشكِ

القتلُأنَهُولومُستحِلشئتِلِما

آخِر:وقال

امرىءٍكللأبغضُيَميناَ

يفعلُ()3(ولاقولاًيُزخرفُ

.564ص4ب-المحيطالبحر-حيانابو(1)

"187رقمآيةعمرانآلسورة)2(

.AAص2جى-المحيطالبحر-حيًانأبو3(;
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فاقطعُواوالسَّارقةُ)وال!ارقُ:تعالىقولهتفسيرعندأيضاًذلكومن

.)1(أيديهُمَالمك!

"وال!ارقَ:عبلةأبىوابنعمروبنعيسى)وقرأ:حثانأبويقول

العربكلامفيالوجه:سيبويهقال،الاشتغالعلىبالنَصبوالسّارقةَ"

عامًةُأي-الرفعإلَّاالعامةأبَتْولكن،فاضربهزيداً:تقولكماالنَصب

عمربنمحمدعبداللهأبوتجاسروقد:حيًانأبوقال...وجُفُهمالقُراء

يقله،لمماعنهوقالسيبويهعلىالريخطيبابنالرّازيبالفخْرالمدعو

وجوهفسادهعلىويدل،بشيءٍليسسيبويهإليهذهبالذي:فقال

بالنحويينحئانوأبيعطيًةابنتأثرمدىلاحظناكلهتقدممما

نفسه،يطرحالذيالسؤالأنًغير،سيبويهإمامهمرأسهموعلىالبصريين

؟.دواعيهوماالتأثرهذافيالسببما

خصوصاًونظر،وبحثتوقفإلىتحتاجالتساؤلهذاعلىالإِجابةإنَ

التأثر،هذاوأسبابدواعيتبيَنُعباراتٍيتضمَّنكتابعلىأعثرلموأنًني

إلىالداعيةالأسباب-إنَّللصوابالموفقوالله-أقولأنأستطيعأننيبَيدَ

تنحصرسيبويهرأسهموعلىالبصريينبالنُحاةحئانوأبىعطيًةابنتأثر

يلي:فيما

هذهأنشأمنأولفهم،النَحويةوأصالتهمالبصريينعراقة-أولاً

"وكان:سلامابنيقول،ذلكفيال!بققَصَبَوحاز،فيهاولَرعَالصناعة

38.رقمآيةالمائدةسورة(1)

.476ص3ب-المحيطالبحر-حبًانأبو()2
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")1(.العربولغاتبالنَّحو،سَبقٍقَدمَةالعربيةفيالبصرةلأهل

بنعبداللهوالعِللَالقياسَومذَالنَحوَبَعجَمن"وأول:كذلكويقول

")2(.الحضرميإسحاق

ولم،وترعرعنشأوفيها،البصرةالنَحووليدُبأنًالقولنستطيعهناومن

ونشره،البصرةمنَالكوفةعلىالنَحوُوفَدَوإنما،الكوفةفيكذلكيكن

بعدالبصرةمنَرجعواوكوفيون،واستوطنوهاالكوفةإلىجاؤوابَصريونفيها

شيوخها)3(.علىتتلمذواما

الشُهرةطلًابوكعبةَ،والذَارسينالعلمرؤَادِمَقصِدَالبصرةكانتولهذا

الذكر)4(.يستحقماهذامنالكوفةفيكذلكوليسوالشُعراء،العلماءمنَ

نأغرابةَفلاولذا،بصريينكانواوشيوخهمالنّحاةاساطينإن-ئانيأ

النَحوفيبآراءوالنَحواللغةفيكإمامينحيًانوأبوعطئةابنيتأثر

لمنشأدبورفعةُعظيئمففخر،وصانعوالنًحوأساتذةُهمإذ،البصريين

العذبة.ومناهلهالصَّافيةومواردهالأساسيةمنابعهمنْالعِلميأخذُ

وتقنينهالنحوتقعيدفيالأساسيةالمصادرعلىالبصرييناعتماد-ثالثاً

وهي:

الكريم.القرآنا-

(I)12ص-الشحراءفحولطبقات-الجمحيسلامابن.

البصرةمننحويإولالحضرميإسحاقبنعبدالله،41ص/السابقالمصدرنفس)2(

هـ.ا17توفي

93.صوالنحواللغةدراسةفيومنهجهاالكوفةمدرسة-المخزوميمهديد.)3(

38.صالسابقالمصدر)4(
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الفصاحةعليهغلبتالذي-والِإسلاميالجاهلي-العربيالشَعر2-

.والأصالهَ)1(

والحِكَم.الأمثال3-

منِبآلافالنُّطقمنَالِإنسانيمكِّنمَحضعقليمصدروهو:القياس4-

صيغةَيشتقأنفيستطيع،قَبلمنسَمعَهتقرعأندونوالجُملالكلم

)2(.معروفمُتداولٍنسقٍعلى

واستقرائيبحثيخلالمنباجتهاديإليهاتوصلتأسبأب0هذ

والذيحثانوأبيعطيَّةابنعندواضحةبدتالتيالظاهرةلتلكعزوتها

ذلك.فيالحقِّوجهَأصبثقدأكونأنأرجو

نأإذنعجبفلاالنًحوفيالبصريةالمدرسةميزةهذهكانتإذاثئَم

عطثةابنوالتفسيرالنَّحوأئمةمنلِإمامينوتأثرٍوإعجابفخرٍمصدرَتكون

حئان.وأبي

ابينهما:أنبيجديراًكانملاحظتينليأنًغير

مأخذُوهذا،الإتِّجاهفيالانحرافلدرجةالتأثرفيالغلوُ-الاولى

بالمدرسةتأثرهتحتالمتواترةحمزةقراءةردًأنَهإذْ،عطثةابنعلىيؤخذ

سورةمنتعالىقولهفيبالجر()الأرحامقراءةوهي،البصريةالنَحوية

عطئةابنردأنَوالواقع!)3(والأرحَامَبهِتَسَاءلُونائَذيالفهَ)واتَّقُواالنساء

المجرورالمضمرعلىالظاهرعطفيجيزونلاالبصريينلأنَالقراءةلهذه

.4صا-بالأدبخزانةالبغداديانظر:)1(

وما146ص-البصرةفيواللغويةالنحوية-الدراساتالسعديجاسمانظر:)2(

بعدها.

.9ص4-بالوجيزالمحرر-عطيةابنوانظر:،ارقمآيةالناءسورة)3(
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الخافض.بإعادةإلَأ

تعالىقولهفيبالجر،""شركائِهمعامرابنقراءةعطيَّةابنردَّوكذلك

أولادِهمْقتلَالمُشركينَمنَلكَثيرٍزَيَنَ)وكذلكَالأنعامسورةمن

شُركاؤهمْ!)1(.

البصريينجمهورإليهذهبمامعجرياًالقراءةهذهعطئةابنردولقد

ولضرورةبالظروفإلَأإليهوالمضافالمضافبينالفصلجوازعدممنن

الشَعر.

التفسير.فيمنحرفاًاتجاهاًيعتبروهذا

والآراءالنَحويةالمسائِلذكرفيوالِإسهابالتوسُع-الثانية

كتابهفيالقارىءفإنَ،حيًانابيعلىيؤخذماخذوهذا،والخلافات

النَحوكتبإلىهوأقرب-التفسيرهذا-أنَهمقتضاهابنتيجةيخرجالتفسير

التفسير.كتبإلىمنه

.173رقمآيةالأنعامسورةعطئةتفسيرابن)1(
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الفقهيالاتِّجاه3-

واهتمامعنايةمدىالثانيالبابمنَالرابعالفَصلفيبثنتُلقد

مف!ركلجعلبحيث،الفقهيةوالمسائلبالأحكامالأندلسيينالمفسرين

هذهأنَبينتُكماالتفسير،فيمنهجهعليهقامأصلًاالجانببهذاالاهتمام

كانتوإنَما،الأندلسيينالمفسرينلدىواحدةدرجةعلىتكنلمالعناية

لنفسهمف!رٍكلاختطًهالذيالمنهجإلىراجعذلكفيوالسبب،متفاوته

الأثرلهكانمفَاالآخرعنفيهص!ي!فنٍفيمفسِّركلبراعةشم،بهوالزم

.تفسيرهفياتًجههالذياتجاههفيالكبير

لغوياًاتجاهاًالتفسيرفياتًجهاقدحيَّانوأباعطيًةابنوجدنافبينما

الاتَجاهمنهماكلتفسيرعلىغلبقدوالقرطبيالعربيابننجدونحويأ،

الفقهي.

ناحيةأغفلاقدحئانوأباعطئةابنأنَهذاكلاميمنيؤخذولا

الطابعأنَغير،عنايتهماموضعالفقهجعلابلالشرعيةبالأحكامالاهتمام

.والنحوياللغويالطابعهومنهماكلتفسيربهتمئزالذيالعام

قدالأندلسيينالمفسرينبأنَّالقولنستطيعفإنناتقدمماعلىِوبناءً

ركَزاقدوالقرطبيالعربيابنأنَّغير،الفقهيبالجانباهتماماَأولوا

فيالاخرىالجوانبعلىطغىحتىالفقهيالجانبعلىاهتمامهما

لديهما.التفسير

منالشرعية-للأحكامالتفسيرفي-والقرطبيالعربيابنتعرضلقد

المذاهبلاَراءعرضاكما،الكريمةالقرآنيةالنصوصمنَاستنباطهاحيث

وأدئَتهاالخِلافيةالمسائلوذَكَراالمالكيبالمذهبومقارنتهاالفقهية

فقهياًمرجعاًمنهماكلٍكتابغداحتىذلكفيوتوشَعاوتوجيههاومناقشتها
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المالكية.لمذهبوافياً

القرطبي-وتفسيرالقرآنأحكام-العربيابنتفسيرجاءفقدوبالجملة

مذهبعليهاقامالتيوالفروعالأصول-متضمنينالقرآنلأحكامالجامع-

ذإالفصلهذافيعنهماالحديثأقتصرسيجعلنيالذيالأمرالمالكية

الأندلس.فيللتفسيرالفقهيالاتًجاهبحقٍيمثلانهما

متعددةوأمثلبماكثيرةبنماذجَعليهادللنافقدالفقهيةبالفروعيتعلقماأما

الثاني.البابمنالرابعالفصلفي

وفرعاًأصلًاالموضوعيتمويذلك،هناحديثنامدارفهيالاصولوأما

القرآنلأحكام-والجامعالقرآنأحكام-التفسيرينأنمنقلناهماويتحقق

المالكية.لمذهبالفقهيةالمراجعمنَمرجعينئعتبران-

اعتمدهاالتيالاصولوالقرطبيالعربيابنأثبتَهلنتسألاءلوهنا

الشرعية؟الأحكاملاستنباطكقواعدالمالكية

اعتمدهاالتيالاصولإيرادتقتضيالتساؤلهذاعلىالِإجابةإنَ

ذلك.علىالدائَةوالنماذجالأمثلةثم،أولاًالأحكاماستنباطفيالمالكط

الوصولفيمذهبهمعليهاوقامالمالكيةاعتمدهاالتيالاصولأما

هي:الفقهيةالأحكامإلى

الكريم:القرآن-أولأ

عليهتُبنىالذيالأصيلالأصلالكريمالقرآنالمالكيةجعلِلقد

كلفوقومنزلته،أحكامهاودليلالشريعةأساسهوإذ،الشرعيَةالأحكام
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حُجًة)1(.كلفوقوحُختهمنزلة

مصدراًالقرآنيةالنصوصفجعلاوالقرطبيالعربيابنساروهكذا

ثبوتها.علىودليلًاالفقهيةللأحكام

.المطلوبيتحققبهماإذبدليليننكتفيكثيرةذلكعلىوالأمثلة

:الأولالمثال

وأخَواتكمْوبنَائكُمافَهاتُكمْعليكُمْ!حُرِّمتْ:تعالىقولهتفسيرعند

.!)2(الآية...وعَفَاتُكمْ

فياللهحرَّم:عباسابنقال:الثانية)المسألة:العربيابنيقول

أصلوهوصحيحوهذاسبعاً،الضَهرومنسبعاً،النَسبمنَالآيةهذه

فهمتهمعنىوأدللفظبأقصرلجميعهامبينةجهةمنووردت،المحرمات

العلماء.وخبرتهالصحابة

عليكلهاامرأةكلعنعبارة:الائم:فنقولبالبيانذلكنفضَلونحن

علىأوالأبعمودعلىمنككانت،بالبنُوةإليهانسَبُكويرتفع،وِلاَدة

فوقك.منوكذلكالائمعمود

وأبواسطةإليكتَنْتَسبوِلاَدةعليهالكامرأةكلعنعبارة:البنْت

()3(.إليكمرجعهاكانإذاواسطةبغير

حسبماآخرهاإلىالمحرماتبيانفيالعربيابنيمضيوهكذا

21ص2-!الإسلاميةالمذاصب-زهرةأبومحمدانظر:)1( t.

.23رقمآيةالنساءسورة)2(

372.صاجى.القرآنأحكام-العربيابن)3(
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الكريمة.الآيةفيوردت

إحدى)فيها:الكريمةالآيةلنفستفسيرهعندفيقولالقرطبيأما

الآية!...امهاتكمعليكمحرمت:)تعالىقولهالاولى:مسألةوعشرون

يحلماالاَيةهذهفيتعالىاللهفذكر،بناتكمونكاح،امهاتكمنكاحأي

منَسبعاًاللهفحرثم،الأبحليلةتحريمذكركما،يَحْرُموماالنَساءمنِ

وذلكسابعةًالمتوائرةالسنَةوألحَقَت،وصِهْرٍرَضاعٍمنوستّاًالنَسب

ابنعنالروايةوثبتتالِإجماععليهونمقَوعمَّتها،المرأةبينالجمع

وقال،الاَيةهذهوتلاسبعالضهرومِنَسبغالنَّسبمنَحرئم:قالعباس

تعالى:قولهالسابعةوقال،ذلكمثلالأنصارمولىسالمبنعمرو

والبنات،الامهات:النَسبمنَالمحرمات)والمُحصنَات!فالسبع

والسًبعِ،الاختوبنات،الأخوبنات،والخالات،والعفَات،والأخوات

منوالأخوات،الرضاعةمنَالامهات:والرضاعبالضَهرالمحرمات

بينوالجمعالأبناء،وحلائل،والربائبالنَساءوامهات،الرضاعة

النَساء()1(.منَآباؤكمنَكَحَماتَنكِخواولا:والسابعة،الاختين

كأصلالقرآنيالنصَقوالقرطبيالعربيابناعتمدكيفنرىوهكذا

الفقهية.المسائلبهوأثبَتَالشرعيَّالحكمَعليهبَنَى

الثاني:المثال

مائَةَمنهُمَاواحِدٍكلفاجلِذواوالزَانِي)الزَانيَةُ:تعالىقولهتفسيرعند

!)2(.جَلدَةً

.01هص!ه-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي()0

.2رقمآيةالنوررةسو)2(
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منهما"واحدكل"فاجلدوا:الخامسهَ)المسالة:العربيابنيقول

لأنَوفلكالبكْر،علىوجلداًالثًيًبعلىرجْماًقسمينالزِّنىحدَّاللهجعل

ثئَمزانٍكلمنهما!عَامَّفيواحدكلًفاجلدواوالزَاني!الزَانية:تعالىقوله

الثَّيًب()1(.حالالسنَةشرحت

الثانية:)المسألة:الكريمةالاَيةنفستفسيرهعندالقرطبيويقول

الزًانيةالبكر،وكذلكالبالغالحرّالزًانيحذُهذا"جلدةإ)مائةتعالىقوله

وأما،ذلكفيالخلاَفعلىعامتغريببالسنَةوثبتالحرةالبكرالبالغة

فعليهِنًبفَاحشَةٍأتَينَ)فإنْ:تعالىلقولهخمسونفالواجبالمملوكَات

فيالعَبدُثئَمالأمَةِفيوهذاالعَذاب!منالمُحصَناتِعلىمانصفُ

معناها()2(.

استنباطمصدرَالقرانيةالآياتوالقرطبيالعربيابنجعلفقدوهكذا

مسائل.منْعنهايتفرعوماالفقهيةالأحكام

فيأصلًاالقرآنيالنصقِجعلاأنبعدوالقمطبيالعربيابننجدثم

القرآنيالنصًإلىاستناداَعلَّتهعلىمنهماكلنبَهالشرعيالحكماستنباط

كذلك.

القهِاسمُيُذكرلمْمِمًاتَأكُلوا)ولا:تعالىاللهقولتفسيرفعند

عليهِ!)3(.

وهوعدمالفقهيالحكمفيالنًهيعلًةعلىمنبًهاًالعربيابنيقول

.4131ص3ب-القرآنأحكام-العربيابن()1

.915ص21ب-القرآنلأحكاءالجامع-القرطبي()2

.121رقمآيةالأنعامسورة)3(
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اللهاسمذكرمما"فكلواقوله:)الثانيةعليهاللهاسميذكرلمماأكلجواز

يُذكرلمْمايؤكل"الَأقرأَمنرأيعلىالخطاببدليليقتضي..."عليه

ءِالشيوَصفيئَأحدِعلىالأكلجوِازوهوالخكمعلَّقلأنه"عليهاللهاسم

تعالىاللهأنًبَيدَ،بخلافهالآخرأنَعلىفيدل،عليهاللهاسمُذُكرماوهو

"ولاالمقابلفيفقالصريحينبكلامينفيهوتكفَمبنضَينالحُكمينبيَّن

عليهِ"()1(.اللّهِاسمُيذكَرِلمْممَّاتأكُلوا

بهِاهل)وما:تعالىقولهفيالئهيعلَّةعلىكذلكالقرطبينبَّهوقد

اللْهِ!)2(.لغيرِ

مالاوالأوثانللأنصابماذُبحَالمراد:وغيرهعئاسابن)وقال:فقال

المسيح.اسمُذُكرَ

فيذلكوغلب،بالذبيحةالمقصودباسمبالضَياحالعربعادةُوجرت

عليأنًترىاَلا،التَحريمعلًةُهيالتيالنيًةعنبهغبَرحتَى،استعمالهم

أبوغالبُنحرَهاالتيالِإبِلفيالنئةراعىعنهاللهرضيطالبأبيابن

()3(.الناسفتركهابهاللهلغيراهلمماإنَها:فقالًالفَرزدَق

ال!تُ!ئة:-ثانياً

بعدمنزلتُهاوتأتيِ،الفقهيةالأحكاماستنباطفيالثانيالأصلوهو

السُّنًةكانتفقهيةَمسائلوالقرطبيالعربيابننقلوقد،الكريمالقرآن

اللهقولتفسيرعندذلكومثال،الشَرعيالحكمإلىالوصولفيعمادَها

.VrAص2بر-القرآنأحكام-العربيابن()1

.173رقمآيهَالبقرةسورة)2(

.224ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبتي)3(
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؟(.أشهُرٍ!)أربعةِترئُصُنسائهمْمنيُؤلُونَ)لفَذينَ:وجلعز

بهيقعفيما:الرابعة)المسألة:نقُطماالعربىِابنتفسيرفيجاء

أحدِفيالشافعيقالوبه،وحدهباليمينإلَأالِإيلاءيقعلا:قومقالالِإيلاء

قَولَيه.

بالتزاموذلك،قولَهبهالحالفُعَقدَيميننبكلِّيقعالِإيلاءأنَ:الثانىِ

ذلك.قبلَلازماًيكنلمما

فليحلِفْحَالفاًكانَ"منْ:الحديثعلىبَنَؤُالأولالقولوأصحاب

لِيصمُتْ")2(.أوبالفهِ

لإسقاطلاالأوللبيانجاءإنَماالحديثأنَالفقهمسائلفيبينَاوقد

كلهاأَنَيوجبماكلامنانصَقمنالحديثهذافيبل،الِإيمانمنَسواه

تنعقدَأنوجبَحالفاًكانإذاثمحالفاً"كان"ماالسلامعليهلقولهأيماق

()3(.يمينه

حتَىالحرامالمسجدِعندَتُقاتِلوفمْ)ولا:تعالىقولهتفسيروعند

فيهِ!)،(.يُقاتلوكمْ

قالهفممَّا،كذلكوال!نَةبالقرآنثبتشرعيأحُكمأالعربيابنينقل

فتحيومَقالجمرالنّبيَّانعباسابنعنالأئمةرَوىَ)وقدالضَدد:بهذا

فهوحرامٌوالأرضَال!ماواتخَلقَيومَتعالىاللّهُحرمهالبلدهذا"إنمكة

.226رقمآيةالبقرةسورة(1)

الرسالة.هذهمن277صر.تخريجهسبق:الحديث)2(

177صا-بالقرآناحكام-العربيابن)3(

.191رقمآيةالبقرةسورة)4(
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وإنماتجليلأحدفيهاالقتاذيحلّلموأنَهالقيامةيومإلىتعالىِاللهبحُرمة

نهار")1(.منْساعةَلياحِلتْ

سبيلَفلاكافرٌإليهالجأفإن،وسنَةًقرآناًفيهاالقتالعنالنَهيثبتْفقد

الكافريبدأأنْإلًا،عليهالحذَإقامةمنبدفلاوالمَاتلالزَانيأما،إليه

()2(.القرآنبنصًفَيُقتلفيهابالقتال

فيِأصلَاَالسنَةكانتأحكاممنتفسيرهفيالقرطبينقلهومفَا

ويُقيمونبالغيبيؤمنُونَ)الَّذينَ:وجلعزلقولهتفسيرهعنداستنباطها،

!هه)3(.الصًلَاةَ

بشروطإلَأتصحلا)الضَلاة:عشرةالرابعةالمسألةفيالقرطبييقول

والنئة،،القِبلةفاستقبالُ:فروضهاوأما،الطهارةشروطهافمن،وفروض

والطُّمأنينةوالركوع،لهاوالقيامالقرآنأمّوقراءة،لهاوالقيامالِإحراموتكبيرةُ

ورفع،فيهوالطمأنينةوالسجود،فيهوالاعتدالالركوعمنَالرأسورفع،فيه

وال!جود،فيهوالطّمأنينةالسجدتينبينوالجلوسالسجود،منَالرأس

فيه.والطمأنينةالثاني

هذا"إنالأول،عباسابنعنالنًسائيأخرجهماحديثينمنمأخوذالحديثهذا(1)

يومإلىتعالىاللهبحرمةحرامفهووالأرضالسماواتخلقيوماللهحرمهالبلد

"خلاهيخلىلاعرفهامنإلالقطتهيلتقطولاصيدهينفرولاشوكهيعضدلاالقيامة

لأحدالقتالفيهيحللم،وجلعزاللهحرمةحرامالبلدهذا"إن:الئانيوالحديث

-016ص-به"وجلعزاللهبحرمةحرامفهونهارمنساعةليواحلقبلي

III.

.701صا-جىالقرآناأحكا-العربيابن)2(

.3رقمآيةالبقرهسورة)3(
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عفَمهالذيالرًجلفيهريرةأبيحديثالجملةهذهفيوالأصل

ثمالوِضوء،فاسبغالصًلاةإلىقُمتَ"إذا:لهفقالبهـ،أخَلًلمالمجوالنبيئَ

تطمئنًحتَىاركعْثمالقرآنيتيسرءمنَمااقرأثمكَبِّر،ثم،القِبلةاستقبل

ارفعثم،ساجداًتطمئنًحتىاسجدثمقائماً،تعتدلحتىارفعثمراكعاً،

)1(.ْمسلمخرًجهكلها"صلاتكفيذلكافعلثمجالساً،تطمئنَحتى

إ)2(.الصلاةأركانجممقولهفبيًنعلماؤناقال

:الإِجماع-ثالثاً

مسألةحكمعلىالِإسلاميةالعصورمنَعصرمجتهدياتفاقوهو

بعينها.

الأحكامبهتثبتكدليل-بالِإجماعتفسيرهفيالعربيابناحتبئَوقد

منها:كثيرةمواضعفي-

الحُرالقتلَىفيالقِصاصُعليكُمُ!كتِبَ:تعالىقولهتفسيرعند

!)3(.بالائثىبِالعَبدِوالأنثىوالعَبدُبِالحُرً

بعبدالحريقتلُ:قالواأنبأقوإمالجهالةبلغت)ولقد:العربيابنقال

قتل))من:جمييهالنَبيُّقالسَمرةبنالحسنعنحديثاًذلكفيورووا،نفسه

ومسلم96ص8بالسلامعليكفقالردمنباب/البخاريأخرجه:الحديث()1

صا!الصلاةإتمامنجابماجهوابن،892صا!الفاتحةقراءةوجوبباب

.336

.017صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(

.178رقمآيةالبقرةسورة)3(
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مَظلُوماًقُتِلَ)ومنْتعالىقولهودليلنا،ضعيفحديثوهذا")1(قتلناهعبده

فكيفالشدهناهاوالولى(2)!القتلفييُسرِفْفلاسُلطاناًلِوَلئهِجعلنافقدْ

الِإمام.جعلهَقيلفإننفسهعلىسلطاناًلهيجعل

نيابةالإمامفيأخذهميرائاًللمسلمينثبتإذاللِإماميكونإئما:قيل

به.يُقادُفلامحالالسئدعلىهناهاونيابته،وكيلهملأنهعنهم

ثئَمبالأنثَى""الأنثَى:تعالىقالفقدالخامسةالمسألة-قيلفإن

بالانثى.الذكريقتل

لقلناالتقسيمهذاتركناولوآخر،دليلوهوبالِإجماعثابثذلك:قلنا

بالانثى()3(.الذكريقتللا

بالِإجماعالثابتةالفقهيةالأحكاممنَتفسيرهفيالعربيابننَقلهُؤممَّا

الجواز.وهو-الجرادأكلحكم-

ولحمَوالدًمَالمشِةَعليكُمحرئمَ)إنَما:تعالىقولهعندتفسيرفقال

لأ،)،(.اللّهِلغيرِبهِاهلَّوماالخنزيرِ

!فىوطعامهالبحرصيدُلكم:)احلًتعالىقولهخضَصمن)ومنهم

لأنوذلك،وغيرهمالكقالهبذَكاةإلَأالجرادأكلمنومنعَخاضَةال!مك

ص8بوالنِّساثي،18ص18!-المجهودلبفأبوداوود/أخرجه:الحديث(1)

وقال،26ص4!الترمذي،01ص5بمسندهفيأحمدوالِإمام،02

غريب.حسنحديث

.33رقمآيةالإسراءسورة)2(

63.صاجى-القرآن-أحكامالعربيابن)3(

.173رقمآيةالبقرةسورة)دا(
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الآيةأوالصحيحالحديثيخصصهحتىحالهعلىيجريالآيةعموم

يعولوحديثالجراد،فيوليسال!مكفيكلاهماوُجدقد،الظاهرة

ميتته.آكلفيعليه

أوفَىأبيابنحديثمنهاأخباروفيه،بالإجماعفجائزالجرادأكلُأما

(.'معه"()الجرادنأكلغزواتسبعَ-لمجراللهرسولمع"غزَونا

بالِإجماعثبتتالتيالفقهيةالمسائلمنَكثيراًنقلفقدالقرطبيأما

فيماأجدُلا)قُلْ:تعالىقولهتفشرعندمنهاالأحكامأدلةمنكدليل

وأمسفُوحاًدماًأوميتَةًيكونَأنإلَأيطعمُهُطاعمعلىمُحِرَّمأإليًاوحيَ

فِسقا!.)2(.أوْرجسَفإنَهُخنزيرٍلحمَ

نَهىولقد،الخبائثوحرًمالطًيباتاللهأحل)ولقد:القرطبييقول

مِخلبٍذيكلِّأكلوعنال!باعِمنَنابذيكلأكلعن-لمج!ماللهرسولُ

خيبَر")3(.عامَالأهًليةالحُمُرلُحومعنونهىالطيرمنَ

الاَية،هذهبعدالأشياءهذهبعضتحريمُثبتنقولأنيمنعناولا

والبولالعذِرَةتحريمعلىالِإجماعالتأويلهذاصحةعلىيدلموالذي

.orصا%أ!رآناحكامأ-العربيابن)1(

062ص9%الباريفتحالجراد،إباحةباب-البخاريأخرجه:والحديث

،021ص7بالجرادباب-النَسائي،1546ص3جىالجرادإباحةبابمسلم

،YIAص4%صحيححسنوقال-الجرادأكلفيجاءماباب-الترمذي

038.-375ص4بمسندهفيأحمدوالإِمام

.145رقمآيةايمانعامسورة)2(

والِإمام653ص9!الباري-فتحالذبائح-كتابصحيهحهفيالبخاريأخرجه)3(

.1538ص3بالأهليةالحمرلحمأكلتحريمباب-مسلم
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()1(.الآيةفيمذكوراًليسمفَاوالحُمُرالمستقذرةوالحشرات

والزَاني)الزَانيةُ:تعالىقولهتفسيرعندالقرطبينقلهماأيضاًوكذلك

جلدَةً!)2(.مائَةَمنفماواحدٍكُلًفاجلِذوا

:العاشرة)المسألة:فقالالجلدوكيفيةالزّانيبهيجلَدمامسألةوهي

يكونبهيجلدالذيوالسوط،واجببالسًوطالجَلدأنَعلىالعلماءأجمع

لئناً()3(.ولاشديداًلا،سوطينبينسوطا

:القياس-رابعاً

وجودمعنصٌبها.وردَمسالةٍحُكمَنَصقبهايردْلممسألةتأخذأنوهو

بينهما.مشتركةعِفَةٍ

العِفَة.اتحادمعالأصلحُكمَالفرعُيأخذأنْهوأو

نذكردليلهاالقياسكانفقهيةمسائلوالقرطبيالعربيابننقلوقد

:المثالسبيلعلىمنها

مَاثلُثَافَلَهُنَاثنَتينفَوقَنساءًكُنَ!فإنْ:تعالىاللهقولتفسيرعند

تَرَكَ!)4(.

البنتَين-ميراثمسألةِقياسَينقلُالعربيابننجدالمقامهذاوفي

نصَّ،بهاَورذوقدالبنتينفوقماميراثبمسألةنمقبهايردلمحيث

.911ص!7-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.2رقمآيةالنورسررة)2(

.161ص12-%القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(

.11رقمآيةالنساءسورة)4(
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،القرآنمنَبنمقًحُكمهالثبوتالثانيةبالمسألةالاولىالمسألةفالحِقت

نصيبفيالحالهوكماالثلثانالميراثفيالبنتيننصيمثيثبتوبذلك

الاثنتين.فوقما

تعالى:قولهالسادسة)المسألة:فيقولالعربيابنيشيرهذاوإلى

:قاللوتعالىاللهفإن،عظيمةمُعضِلة!وهياثنتينفوقنساءًكن!فإن

هذاجاءفلفَا،النزاعلانقطعتركماثلثافلهنَفوقهمافمااثنتينكنَّفإنْ

الاثنتينعلىزادماوحكمبالنَصفالواحدةحكموبئنمُشكِلًاالقول

أنهعباسابنعنفَرُويَ،الجالأشكلتالثنتينحُكمعنوسك!بالثلثين

فتختصقللبنتينإلحاقاًالواحدةتُعطىكماالنصفالبناتتُعطى:!قال

.الحالبتلكالزيادة

الواحدةلحالبيانَهالبنتينحالَمبيناًلوكانسبحانهاللهإنَّ:الجواب

لتتبيَّنالِإشكالمساقَالأمرساقولكنهقاطعاً،ذلكلكانالبنتينفوقوما

البنتينالحالفيالمرتبتينأيفيالمجتهدينمنزلةوترتفعالعالميندرجةُ

.وجوهستةمنأولىالاثنتينفوقبماوإلحاقهماأحق؟

فيالابنحملناكماعلمائنابعضقال:حديثهنهايةفيقالثم

وهوَيرثُهَا!اله:تعالىقولهبدليلالأخعلىالتعصيببطريقبالمالالِإحاطة

ولَذ!)1(.لهايكنْلمْإنْ

()2(.مشروعالقياسَأنَّالعلماءبهليتبينكلُّهوهذا

قياساًوالشطرنجبالنَردالفَعبتحريمعلىاستدلفقدالقرطبيأما

.176رقمآيةالنساءسورة)1(

336.صا-!القرآنأحكام-العربيابن)2(
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وعناللهذكرعنالصَّدُوهيالعفَةفيلاشتراكهماالخَمرتحريمعلى

والبغضاء.العداوةوإيقاعالضَلاة

والأزلامُوالأنصابُوالمَيسِرُالخَمرإنَما):تعالىِقولهتفسيرعندفقال

فاجتنِبوهُ!.)1(.الشَيطانِعملِمنْرِجش

بالنردِالفَعبتحريمعلىتدذُالآيةهذه:عشرةالثانية)المسألة

بالمعنىأخبرالخمرحرَّملماتعالىاللهلأنَقمار،غيرأوقماراًوالشَطَرنج

قال!ثمالآية...والميسرالخمرإنماآمنواالذينأيها:)ياقالفيهاالذي

والميسر.الخمرفيوالبغضاءالعداوةبينكميوقعأنالشَيطانيريدإنما)

!.الآية

العاكفينبينوالبغضاءالعداوةواوقع،كثيرهإلىقليلُهدعالهْوٍفكل

يكونأنوأوجبالخمركشربفهوالصَّلاةوعناللهذكرعنوصَدَّ،عليه

مثله.حرامأ

الضَلاة،علىمعهيقدرفلاالسُكريورثالخَمرشربَإنَ:قيلفإن

اللهجمعقد:لهقيل،المعنىهذاوالشَّطرنجبالنَردِالفَعبفيوليس

يوقعانبأنهماجميعاًووصفهماالتحريمفيوالميسرالخَمربينتعالى

ومعلوم،الصَّلاةوعناللهذكرعنويَصُدَّان،النَاسلينوالبغضاءالعداوة

فيافتراقهمااللهعنديكنلمثئَمئسكِر،لافالميسرأسكرتإنْالخمرأنَ

المعاني،منَفيهاشتركامالأجلالتحرييمفيبينهماالتًسويةمنَيمنعذلك

يُسكِر،لاوالشَطرنجبالنًردالفَعبانكمايسكر،لاالخمرقليلفإنوأيضاً

حراماًوالشطرنجبالنَرداللًعبيكونأنينكرفلاالكثير،مثلحراماًكانثم

.09رقمآيةالمائدةسورة()1
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فتقومالغَفلةيورثالفَعبابتداءفإنوأيضاًيسكر،لاكانوإنالخمرمثل

إنماالخمرُكانتفإنْال!ئُمكر،مكانَالقلبعلىالمستوليةالغَفلةتلك

بالنَرداللَّعبفيحرُئم،الصَلاةعنبالإسكارفتصذتُسكِرلأنهاحُرمت

()1(.أعلمواللهالصَّلاةعنبذلكفيصذويلهييغفللأنهوالشًطرنج

الواحد:خَبَرُ-خامسأ

أكثرُذلكإلىذهبوقدبهاالعمليلزمالشرعيةالأحكامفيوهوحُجّة

وخبر،الشَافعىِالإمامباستثناءوالمحذَثينوالاصوليينالفقهاءمنَالعلماء

يقوملأنهحُخيتهفيمَطعناًليسفذلك،الظنإلأيفيدلاكانوإنالواحد

نقتديَأنْأمَرنَاوتعالىتباركفالله،الكريمالقرآنوهوقطعيأصلعلى

الرسُولُآتاكُمُ)وما:قائلمنجلفقال،بهجاءماجميعفيبالرسول

أطاعَفقدْالرسوليُطعِ)منْأيضاًويقولفانتهُوامهه)2(عنهنهاكُمْومافخُذوة

)3(.4الفهَ

علىدليلًاجعلوهلذللث،حجَّةًالواحدِخبرَيعتبرونوالمالكية

أثناءتفسيرهطيَّاتفىِالعربيابنأشارولقد،الفقهيةوالفروعالمسائل

بهويعردثالأحكامعليهتركَبُالواحدخَبرَأنَإلىالاَياتلبعضتفسيره

)ولقدْ:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندذلكومن،والحرامالحلالُ

نَقيباً!)4(.عشرَاثنيْمنهُمولَعثنَاإسرائيلَبَنيمِيثاقَأخذنا

خبرُيُقبَلأنهعلىدليلهذاوفي:الثانية)المسألة:العربيابنيقول

.192ص6-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.7رقمآيةالخرسورة2()

.17ص3بر-الموافقات-الاطبيانظر:08،رقمآيةالنساءسورة)3(

(t)21رقمآيةالمائدةسورة.
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الدِّينيةحاجاتهمنإطلاعهإلىويحتاجالمرءُإليهيفتقرفيماالواحد

ا()1،.والحراالحلالبهويربطالأحكامعليهفيركِّبوالدُّنيوية

به،العمليلزمحُجَّةٌالواحدخَبرَأنَّتفسيرهفيبينفقدالقرطبيوأما

منَالسُّفهاءُ!الوسَيقولُ:تعالىاللهقولتفسيرهعندذلكإلىأشارفقد

)2(.النَاسَم!

الواحد،بخبرالقطعجوازعلىِدليلوفيها:الثامنة)المسألة:فقال

ثم،عندهمالثريعةمنَبهمقطوعاَكانالمقدسبيتاستقبالأنَّوذلك

المسجدإلىحُوًلَتقدالقِبلةَأنَوأخبرهمالاَتيأتاهملمًاقُباءأهلإنَ

الواحدبخبرالمتواترفتركوا31(،الكعبةنحوواستدارواقولَهقَبِلوا،الحرام

()4(.مظنونوهو

الضَحابي:وفتوىالمدينةأهلعمل-سادساً

صرئَجوقد،الفقهيةالأحكامفيئحُجًةًالمدينهأهلعملالمالكيةاعتبر

وأن،يخالَفأنيصخُلاالمدينةأهلعملَبأنَعنهاللهرضيمالكالِإمامُ

منَالأوًلونَ!الووال!ابِقونَ:فيهميقولتعالىاللهلأنَ،تَبَغلهمالنَاس

القَولَيَستمغونَاتَذينَعبادِ)فَب!نٍّرْ:تعالىوقال)5(والأنصَارلمالمُهاجِرينَ

عند84،صاب:كذلكوانظر،584ص2-!القرآنأحكام-العربيأبن)1(

.185رقمآيةالبقرةسورةفليصمهُ!الثثهرَمنكمْشهِدَ)فمنْ:تعالىقولهتفسير

.ا!ا2رقمآيةالبقرةسورة)2(

برالباري-فتحالقبةفيجاءماباب-صحيحهفيالبخاريأخرجه:الحديث)3(

375.صا-بالقِبلةتحويلباب-مسلم605،صا

15ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)4( n.

.001رقمآيةالتوبةسورة)5(
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)2(.القرآننزلبهاالتيالمدينةلأهلتبغالناسفَإنَما!)1(أحسنَةَفيتَّبعونَ

بينخلافيةًكانتفقهيةًمسائلتفسيرهفيالعربيابننقلوقد

مالكالِإماممذهبترجيحفيالمدينةأهلعملعلىفاعتمدالفقهاء،

العيديْن.صلاةفيالتكبيراتعددمسألةفيذلكومثالعليها،

العِذَةَ)ولتُكمفوا:تعالىاللهقولتفسيرعندالعربيابنيقول

لأ)3(.هدَاكُمماعلىاللّهَولتُكبًروا

والفَيثوالشافعيئُمالكفقال"التبهبيرات"عددفيالفقهاء)واختلف

مالِكاًأنًإلَّا،الثانيةفيوخمساًالاولىفيسبْعأثوروأبوحنبلبنوأحمدُ

تكبيرةسوى:الشافعىِوقال،الِإحرامبتكبيرةالاولىفيسبْعاً:قال

وأبوالثوريوقال؟القيامتكبيرةسوِىثَور:وأبوأحمدقال،الِإحرام

وثلاثزوائدفيهاست،الثانيةفيوأربعاَالاولىفييكبِّرخمساً:حنيفة

القراءتين،بينيواليلكن،الركوعوتكبيرتيالافتتاحبتكبيرةأصليات

التكبير.قَبلالثانيةفيالقراءةاويقدالقراءةقبلالاولىفيالتكبيرويقدم

أصحابهجَمعَعنهاللهرض!فيعمرأنً:حنيفةَأبيأصحابورَوَى

صلاةوركعاتالوضوءكأعدادِهذاأنًقوئموظنَمذهبهمعلىفاتفقوا

قياموفيبينَّاها،وقدأعدادالوضوءفيليس،قائلهمنْوَهثموهو،اللَّيل

فهيجماعاتصلاةفيرواياتٍاختا،فهووإنما،مقدرةركعاتالفَيل

إليها.النظرعندفيهايترجحوإنماالخوفصلاةفيالرواياتكاختلاف

.،18اVرقمآيةالزمرسورة)1(

.927ص-زهرةأبومحمد-مالكالِإمامانظر:)2(

.185رقمآيةالبقرةسورة)ص!(

Irrhttp://www.al-maktabeh.com



شيئاًمنهافعلَفمن،روايةكللفيمخيرالمرءإنًيقالأن-أحدها

.قدرهلاالتكبيرنفسالفرضلأنَمنهاالمرادلهتَمَّ

أقعد،بالدِّينأنَّهملأجلأرجحالمدينةأهلروايةإنَيقالأنوأما

لها.كالتواترنقلهمفصار،شاهدوهافإنَهم

منيتألفتكبيراًرأىمالِكاًلأنَالشافعيقولعلىمالكقولويترجح

الوِتْر.يحبوِتْرواللهوِتْرمجموعة

يكونأنْيُحتملإنَه:يقالبأنالرِواياتبعضتلخيصيمكننوقد

ثلاثمجموعهامنفيأتيعنهاوأخْبرمرةَوالزوائدالاصولعذَالراوي

هناهافيظهرالأصلياتويحذفالذكر،فيالزوائدعلىيقتصرأو،عشرة

أهلأعمالإلىالرجوعمنَقدمناماالكُليفضلولكناكثر،التبائن

()1(.أعلمواللهالمدينة

التكبيراتمسألةفيالخلافاستعرضالعربيابنأنَهنالاحظناوقد

لمذهبأخيراًوانتصرفيها،والأقوالالاَراءناقشثمالعيدصلاةفي

أصلاًاعتمداعتبرهحيث،المدينةأهلعملإلىذلكفيمستنداًالمالكية

فيبينهاويوفقالأقوالبينيجمعِانحاولأنهعلى.الحكمبناءفيعليه

المدينةأهلبعملومحتَجّاًمحتكِمامذهبهورجحعادأنَّهإلَأ،كلامهنهاية

كماالمتواترالنَقلبمثانجةهوَإذ،إليهيُصارُالأحكامفيحُخةًاعتبرهالذي

.الكلامصدرفيتقدم

التفريقمسألة-الضَحابةفتوىمنتفسيرهفيالعربيابننَقلهُومفَا

أيًاممنْ)فعِذَةٌوعز:جلاللهلقولتفسيرهعندفقال،الضَومقضاءفي

83.صأ-جىالقرآناحكام-العربيابن)1(
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اخرَ!ا)1(.

قضاءبظاهريعطىاخر"أياممن"فعدةقوله:عشرةالحادية)المسألة

رضيهريرةابومنهمال!لفمنَجماعةعنذلكرُويَوقدمتفرقاً،الضوم

العيينعُدِمَوقدمعئناً،لكونهأشهرفيالتتابعوجبوإنما،عنهالله

حال()2(.بكلفجازبالقضاء

الصًحابة،فتوىإلىفيهافقهيةًاستندمسائلكذلكالقرطبينقلوقد

)فإن:عشرةالحاديةالمسالةفييقولالسابقةالآيةلنفستفسيرهفعند

عنقطنيالذَارفرَوىَ،رمضانآخرجاءحتىيصحفلمالمرضُبهتمادى

قضاء،عليهليسثمحِنطةمنمُدّاًمسكيناًيِومكلمكانَيُطعمأنَهعمرابن

منيصامالرمضانينبينيصحلمإذا:قالأنَههريرةأبيعنأيضاًورُويَ

رمضانأدركهحتىيصمفلمصخَوإذا،عليهقضاءولاالثانيوأطعمهذا

قال:القرطبيقال،قَضَاهأفطرفإذاالماضيعنوأطعمهذاعنصامآخر

بها()3(.يحتجقدالقياسخلافعلىالصحابةوأقوال:علماؤنا

الذرائع:سَدُ-سابعاً

إلىيؤذَيماأنًومؤذاها:المالكيةُبهاأخذالتىالاصولمنَوهي

هذاطلببمقدارحلالًايكونحلالإلىيؤدَيوماحراماً،يكونحرام

مفسدةٍإلىيؤديوما،مطلوبأيكونمصلحةٍإلىيؤدَيماوكذلك،الحلاًل

.حراماً)4(يكون

ا.4Aرقمآيةالبقرةسورة)1(

78.صا-جىالقرآناحكام-العربيابن)2(

.591ص2ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي3()

.921ص2-!الِإسلامبةالمذاهب-زهرةأبومحمدالشيخانظر:)4(
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لهايَشهدُماوذكرالذرائعسذَعنتفسيرهفيالعربيابنتحدثلقد

وجل:عزًاللهلقولهتفسيرهعندفقال،الفُروعمنَيمثِّلهاوماالأدلةمن

البحرِ!)1(.حاضِرةَكاشتالَّتيالقَريةِعنِ)واسألفمْ

إثباتاصولمنأصلٌالاَيةهذهعلماؤناقال:السابعة)المسألة

،.وخفيترواياتهبعضفيأحمدعليهاوتابعه،مالكبهاانفردالتيالذرائع

الشريعة.فيتبحرهمامعحنيفةوأبيالشافعيعلى

الجوازظاهرعملكلوهو:فقالهذاالأصلالعربيابنعرَّفَثم

السبت،صيدحر!جمليهمحيناليهودفعلكما-محظورإلىبهيتوصل

فيالمسألةأدلًةبيناوقد،جهيطإلىفطالحيتانوربطواالأنهارفسكروا

فيالاصولمنَودلالاتوسنةَقرآنأوبسطناها،الخلافكتب

الشَريعة()2،.

فقهيةًمسائلتفسيرهفيفذكرالعربيابنظريقالقرطبيسلكولقد

آمنُواائَذينَالها)يَا:تعالىقولهتفسيرعندذلكومثالالذليا!سسدِّأصلها

.واسمَعُوا!،)3(انظُرناوقولوارَاعِنِاتَقولوالَا

الألفاظتجنُبعلى:أحدهمادليلانالاَيةهذه)فىِ:القرطبييقول

فهمهذامنويخرج،والغضّللتنقيصالتعرلِضفيهاالتيالمحتمَلة

والشافعيحنيفةلأبيخلافاًعندناالحذَيوجبوذلكبالتعريضالقذف

يسقطمفَاوالحدّ،وغيرهللقذفمحتملالتعريض:قالواحينوأصحابهما

بالشُبهة.

.163رقمآيةالأعرافسورة()1

.VAVص2جى-القرآنأحكام-العربيابن)2(

.401رقمآيةالبقرةسورة)س(
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مالكمذهبوهذاوحمايتها،الذرائعبسذَالتَمسك:الثانيالدليل

الكتابُالأصلهذاعلىدذَوقد،عنهروايةفيحنبلبنوأحمدوأصحابه

الوقوعارِتكابهمنيخافلنفسهممنوعغيرأمرعنعبارةوالذريعة.والسنًة

كانوااليهودأنَبهاالتمسُكووجه،الآيةفهذهالكتابأما،ممنوعفي

إطلاقمنمنعمنهمذلكاللهعَلمفلما،بلغتهمسمثوهي،ذلكيقولون

منيَدعونَالذينَتَ!بوا)ولاَتعالىوقوله،لل!حثذريعةلأنهالففظذلك

مخافةَآلهتهمشَمثمنفمنعَعلمٍ!،)1(،بغيرعدْواًاللهَفَيستوااللهِدُونِ

ذلك.بمثلمقابلتهم

"وافا:ومنهاالأصلهذاعلىدلَّتالسُنًةمنَأدلةًالقرطبيساقثثَم

عنعنهااللهرضيعائشةحديثمنها،صحيحةثابتةكئيرةُفاحاديثالسُنًة

فيهابالحبشةرأياهاكنيسةًذكرتا،عنهنّاللهرضيسَلمةوامحبيبةاتم

إذااولئكإنَ:!شؤاللهرسولُفقال،لمجفهاللهلرسولذلكفذكرتَاتصاوير،

تلكفيهوصَؤَروامسجداًقبرهعلىبَنوافماتالضَالحالرَّجلفيهمكان

ومسلم.البخاريأخرجهاللّه")2(عندالخلقشِراراولئكَالضُور،

رسولسمعتُقالبشيربلأالنعمانبحديثالقرطبيئُاستشهدوكذلك

اتَقىفمنمتشابهاتاموروبينهمابينٌوالحرامبينالحلال:يقولجم!زالله

،الحرامفيوقعالشُّبهاتفيوقعِومن،وعَرضهلدينهاستبرأالشُّبهات

)3(.الحديث.فيهيَقعأنيوشكالحِمَىحوليَرعىكالراجمي

.801رقمايةالأنعامسورة)1(

(Y)الجاهليةمثركيقبورتنبث!هلباب-صحيحهفيالبخاريأخرجه:الحديث

المساجدبناءعنالنهيكتاب-مسلم،1178ص!امساجدمكانهاويتخذ

37.376،صها!-القبورعلى

الرسالة.هذهمن177ص.الحديثهذاتخريجسبق)3(
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سدّاًوذلكالمحرماتفيالوقوعمخافةَالشُبهاتعلىالِإقدامفمنع

بنىوعليهالذرائعسذَعلىلناالتيالأدلًةفهذه-القرطبي-:قلتُللذريعة

وغيرها()1(.البيوعفيالمسائلمنوغيرهالاَجالكتابَالمالكيةُ

الفروعمنَعليهابُنيَوما،إجماليةبصورةالمالكيةاصولفهذهوبعد

فيوالقرطبي-القرآنأحكام-تفسيرهفيالعربيابناعتمدها،الفقهية

فيالأندلسيينالمفسرينعنكممثليْن-القرآنلأحكامالجامع-تفسيره

.الاتِّجاههذا

قدكانتوإذا.وفروعهاالمالكيةلاصولحاوياًمنهماكلٍّكتابفجاء

الفقهيالاتجاهبحنتمثلفقدالبحثهذافيوالفروعالاصولاجتمعت

فقهياًمرجعاًيعتبرالتفسيرينمنَتفسيركلُكانكما،الأندلسفيللتفسير

المالكية.مراجعمنوافياً

.58-لمإهص2بر-القرانلأحكامالجامع-القرطبي(1)
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الإشاريأوالرمزيالاتَجاه4-

وأإيجاباًالتفسيرهذامنالأندلسيينَالمفسريناتًجاهنحددأنقبل

الرًمزيبالتفسيرالمقصودخلالهامننوضحموجزةٍمقدمةٍمنبدلاسلباً،

العلماء.عندرذهأوقَبولهوأسس

الِإشاري:أوالرمزيبالتفسيرالمقصود

بمقتضىمنهايَظهرماخلافعلىالكريمالقرآنآياتتأويلهو

)1(.السلوكلأربابتظهرباطنيبماورموزٍخفئةٍإشاراتٍ

.هومرفوضماومنهمقبوذهومامنهالتفسيرمنَالنوعوهذا

وهي:ثلائةشروطفيهتتوافرأنبدفلاالمقبولأما

القرآني.النَظملظاهرالِإشاريالتفسيرمنافاةعدما-م

التفسير.لهذاعقليأوشرعيمعارضوجودعدم2-

لابذَبلالظاهر،دونالمرادوحدههوالِإشاريالتفسيربأنالادعاءعدم3-

قبلالباطنإلىالوصولفييطمعلاإذأولاً،الظاهرالمعنىمعرفةمن

الظاهر،التفسيريحكمولمالقرآنأسرارفَهمَاذَعىومنالظاهر،إحكام

)2(.البابيجاوزأنقَبلَالبيتصدرإلىالبلوغاذَعىكمنفهو

فهوالشروطهذهفيهتتوافرلموما،الِإشاريالتفسيرقبولشروطهذه

منَشاهدلصحتهيشهدولمالقرآنيالنصِّظاهرخالفلأنه،يُقبللامردود

.الشَرع

.18ص3-!والمفسرونالتفسير-الذهبيانظر:(?)

%والمفسرونالتفشرالذهبي493،ص3ب-الموافقات-الاطبيانظر:)2(

.43ص3
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الصوفي،التفسيروبينالِإشاريالتفشربينالعلماءفرقولقدهذا

.بل،القرآنيللنصّالظاهرالمعنىيُغفللاالصوالتفسيرإن:فقالوا

البا!نيونآوالِإشآريوناما،بالبآطنقولهمتجانبإلىبالظًاهريقولون

رمر-دةٍمعانٍعلىالقرآنيةالنصوص،يجمِلونكلياً،الظَّاهيريتركوَنفإنَهم

بصِلَة.القرآنإلىتَمتُلاباطنيةٍ

منالنوعهذافيالصّوفيةمنهجَالغزاليالِإمَامأوضحولقدهذاص

تظنّ"لاالِإشاريللتفسيرذكرهغلىاكتعلحقبصددوهوفقالالتفسير

الظَوَاقررفعفيمنِّيرخصةالأمثالضربوطريق،نموفيإلَأهذامن

يسمعولمنعلانموسىمعيكنلممثلَاَ:أقولحتىإبطالهافيواعتقاداً

الباطنيةرأيُالظواهرإبطالفإنَّللهحاشا!)1(نَعليكَ)اخلَعْبقولهالخطاب

بالموازنة/جهلًاوجهلوا،العالمينأحدإلىالعوراءبالعَيننظرواالذين

فالذي،الحَشَولًةمذهبالأسرارإبطالأنَكما،وجههيفهموافلم،بينهما

بينهمايجمعوالذي،باطنيّالباطنَيجردوالذي،حشويّالظاهريجرِّد

(1)2(.كامل

نأنريد،الرمزيأوالِإشاريبالتفسيرالمقصودعرفناأنوبعدهذا

التفسير.هذامنالأندلسيينالمفسريناتِّجاهنوضح

لبعضتفسيرهعندوذلك،الضُوفيالتفسيررفضفقدالعربيابنأما

عندفقال،والورعالذَينفيمغالاةًالتفسيرهذاواعتبرالكريمةالآيات

،،)3(.تُظلَمونَولاَتَظلِمونَلَاأموالِكمرُؤوسُ!هفَلكُمْتعالىقولهتفسير

.12رقمآيةطهسورة)1(

مشكاةعننقلا188صالتفسيرفيعطيةابنمنهج-فايدعبدالوهابدكتور)2(

الأنوار.

.927رقمآيةالبقرةسورة)3(

064

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


خالطهإذاالحلالالمالَأنًإلىالوَرعأرباب!تالغُلَاةِبعض)ذهب

ولميحللمبهالمختلطالحراممافدارُمنهاخرجَثميتميز،لمحتًىٍحرامٌ

هوبقيوالذي،الحلالهوأخرجهالذِييكونأزيمكنلالأنه،يَطِبْ

لامَاليَّتهُمنهفالمقصوديتميًزلمماكلفإنَ،الذَينفيغُل!وهذا،الحرام

أنَّكما،لتميزهإتلا!والاختلاط،مقامهالمِثلُلقامتَلفَولو،عَينُه

ومعنىًحِ!اًبيِّنٌوهذا،الذَاهبمقامَقائموالمثل،لعينهإتلافالِإهلاك

()1(.أعلبْموالله

تفسيرعند-التفسيرمنَالنوعهذامن-أيضاًالعربيابنرذَهوممَّا

كا!2(.وكَرهاًطَوعأوالأرضِال!ماواتِفيمنيسجدُ)وللهِ:تعالىقوله

علىتفسيرهافىِالنَاسُاختلف:الثانية)المسألة:العربيابنيقول

أربعة:جمهورها،أقوال

بكرأبوفالأول،ال!يفخوفَيسجدوالكافرطوِعاًيسجدالمؤمن:الأول

.لَعثَمةٍغيرمنطوعاَآمنالضَديق

قولهوذلككرهاً،للهيسجدالضُرأصابهإذا،للهيسجدالكافر:الثاني

فَلمًاإئاةإلَأتَدعونَمنضَلالبحرِفيالضرمَ!كم)واذا:تعالى

.غيرهوعبرتمْعنهيريدأعرَضتمْ!)3(البَرإلىنخاكمْ

يسجدوغيرهمحبةًللهيسجدالمخلص:الضُوفيةعلماءقالت:الثالث

كُرهاً.يسجدالذيفهذامِحنةٍلكشفأوعرضٍلابتغاء

.524صأجى-القرآنأحكام-العربيابن)ا!

.15رقمآيةالرعدسورة)2(

.67رقمايةالإسراءسورة)3(

641http://www.al-maktabeh.com



سجدومنطوغفهوبقلبهسجدمنأنَهإلَأساجد،كلهمالخَلق:الرابع

ذياختيارغيرمنالوحدانيةعلىتدلَالأحوالإذ،كُرهفهوبحاله

حال.

الذيهواللهبأمرفذلكالشَرِّلدفعسجدمنأمابكر:أبوالقاضيقال

بالعقابوأوعدناالمعصيةعنونَهاناعليها،بالثوابووعدنابالطاعةأمرنا

قاصرالفِطرةناقصإلاتعليلًافيهايتكلففلاالتكليفحالوهذهعليها،

العلم.

طَلبَإلًامُكمّلوليئٌولامرسلنَبيئَاللهَعبدَفماساقطالضُوفيةوغرض

.()1(النَجاة

ويردَهاالضُوفيةأقواليضعفاخرموضعِفيالعربيابننجدثم

.الشرعمنَدليلحُجَتهاعلىقاموماالظاهرخلافلأنًها

النًهارِطَرفَيالضَلاةَ!وأقِمِ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعندفيقول

اللَّيلِ!ه!)2(.منَوزُلفاً

استغراقالآيةبهذهالمرادإنَ:الصُّوفيةشيوخقال:الخامسة)المسألة

لاذلكيتناوللمالأمرفإنً،ضعيفوهذاوفرضاًنفلًابالعباداتالأوقات

النوافلوأوقاتمعلومةٌالأورادفإننفلَاَولاصلواتخمسفإنَّهاواجبِاً

علىالنَدبُعليهيسترسلالأوقاتمنَسواهاوما،محصورةُفيهاالمرغَب

بشع)3(.قوًةفيذلكفليسالعمومعلىلاالبدل

.9901-8901صأبالقرآنأحكام-العربيابن)1(

.141رتمآيةهودسورة)2(

.5701ص3ب-القرآناحكام-العربيابن)3(
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منالمواصعبعضبِىفيالصُوفيةتفسيررذقدالعربيابنُكانوإنهذا

لاأنأرىوإني،اخرىمواضعفيالتفسيربهذايأخذنراهفإنَناتفسيره

يخرجلاالعربيابنقَبلهُالذيالتفسيرهذاأنَإذهذاأخذهفيغضاضة

،العربلسانفيالَمقرركذلكولا،القرآنيةالنصوصظاهرمقتضىعن

فيه.شرعيةمخالفةَلاأنَهكما

الفَحشاءِعنتَنهَىالضَلاةَ)إن:تعالىلقولهتفسيرهعندذلكومن

.)1(والمُنكرِمم!

منأنَأيضاًفيهاالمعنى:الضُوفيةشيوخ)قالبكر:أبوالقاضيقال

نأالمؤمنشأنمنكماوالمنكر،الفحشاءعنيَنهىأنالمُصلًيشأن

)2(.(مُؤمنينَكنتمْإنْفَتوكَلوااللهِ!وعَلى:تعالىقالكمااللهعلىيتوكًل

لاكذلك،الِإيمانعناللهعلىالتوكلبتركالمؤمنلايخرجوكما

الضَفة.هذهعنقصرتصلاتهبأنالصلاةعنالمصفَييخرج

تَنهَلمفإن،ناهيةًكانتماالحقيقيةالضَلاة:الضُوفيةمشيخةُوقالت

ومناجاتهمولاهيديبينوقوفهأنذلكومعنىمعناها،لاصلاةصورةفهي

صلاةعليهيأتيحتىرهبَتُهاجوارحهعلىوتظهربركتُهاعليهتَدُملمإنله

مناجاتهحالوفيمعرضرِّبهعنفهووإلَأ،الحالةتلكفيوهواخرى

()3(.غافل

تعالىقولهتفسيرعندقالهماالعربيابنإليهذهبمايوضحومفَا

o.4رقمآيهَالعنكبوتسورة)1(

.23رتمآيهَالمائدةسورة)2(

.4741ص3جى-القرآنأحكام-العربيابن)3(
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الغائِبينَ!)1(.منَكانَأمْالهُدهُدَأرَىلَاماليَفقالَالطيرَ!يهوتَفقَّدَ

لناقالالشَهيدطاهربنمحمدسعيدأبولناقال:الثانية)المسألهَ

:قالإنما:هوازنبنالكريمعبدالقاسمأبوالصُوفيةوشيخالِإسلامجمال

العظيمالملكأوتيأنهعَلِمإذنفسهحالاعتبرلأنهالهدهد"أرىلا"مالي

فقدَفلما،العملوإدامةالطاعةبإقامةالشُّكرحقلزمهفقدالخلقلهوشخر

فجعلسُلِبَها،فلأجلِهالشُكرحقفيقضَريكونأنتوقعالهدفدنعمةَ

آمالهمفقدواإذاالضُوفيةشيوختفعلوكذلك،ماليَ:فقالنفسهيتفقد

.)2(أأعمالهمتَفَقَدوا

واعتبرهشاريإ9التفسيرَمنَالنوهذاهافقدعطيةاْأماإ
هـ،صحسرل!--

يقعلئلا،منهوالحذرإليهالتنبهينبغيوتعالىتباركاللهاياتفيإِلحادا

به.الظنًأحسنمنفيه

علىإليهممنسوبةًالمعانىفيالعلماءأقوال)واثبتُ:عطيًةابنقال

مقاصدهمنتعالىالله-كتابَعليهماللهرضوان-الصالحال!لفتلقًىما

بعلمالقولوأهلوالفغز،بالرموزالقولأهلإلحادمنالسليمةالعربية

الظنحسنجاوزواقدالذينِالعلماءمنَلأحدوقعفمتى،وغيرهمالباطن

()3(.عليهنبَهتُالمُلحدينأغراضمنشيءٍإلىينحولفظبهم

عندذكرهماالِإشاريالتفسيرعطثةابنبهاحاربالتيالأمثلةومن

يَموتُمنْاللهُلَالبعثُأيمانِهمْجَهدَبالفهِ)وأقسَمُوا:تعالىلقولهتفسيره

!.يَعلمونَلاالنًاسأكثرَولكنًحَقاًعليهِوعداًبَلى

.02رقمآيةالنملىسورة(1)

.4214ص3ب-القرآنأحكام-العربيابن)2(

(r)31.صأ!-الوجيزالمحرر-عطيًةابن
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خَبرُوأثبتهالعقلُيجؤَزهمماالقبورمنَ)والبعث:عطيةابنيقول

الآيةبهذهالِإشارةإنَ:الشَيَعةبعضوقال،النبئينجميعلسانعلىالشَيعة

وهذاالذُنيا،فيسيبعثهاللهوأنَعنهاللهرضيطالبأبيبنلعليَهيإئما

،القولمنَوبهتانالله"علىوافتراءٌباطلهذاوقولهمً،بالرجعةالقولهو

()1(.وغيرهعنهاللهرضيعباسابنردًه

ويصفهوالرًمزيالباطنيالتفسيريرذُعطيةابنلاحظناالمثالهذاوفيٍ

.القولمنَولُهتانٌوجلعزاللهعلىافتراءبأنه

لقولهتفسيرهعندقالهماعطيةابناتَخذهالذيالموقفهذايؤكدومما

الشَجرومنَبُيوتاًالجبالِمنَاتَخذيأنِالنحلإلىرَلكَ)وأوحَىوجلعزً

!.يَعرِشونَومِمَا

أهلُ:بهائرادإنماالاَيةهذهأنإلىالجهالةأهلمنقوئم)وذهب

والحكمة،القرآن:الشَرابوأن،النًحلوأنَهمهاشمبنيورجال،البيت

رَجُللهفقالالعبًاسيجعفرأبيالمنصورمجلسفيهذابعضهمذكروقد

فأضحك،هاشمبنىِبطونمنوشرابكطعامكاللمجعلِحَضَر:ممًنْ

توبه()2(.سخافةُوظهرتالاَخرولُهِت،الحاضرين

بل،قَبلِهمنعطيَّةابنرذَهكماالِإشاريالتفسيرردفقدالقرطبيأما

منْ!الويَخرُجُ:وتعالىتباركاللهلقولتفسيرهعندعطيًةابنقالهماأورد

للنًاسِ!هو)3(.شِفاءٌفيهِالوانُهُمُختلِصشَراثبُطونهَا

الكتب.دار168رقممخطوط38رقمآيةالنَحلسورةعطيًةابنتفسير)1(

الكتب.دار168رقممخطوط67رقمآيةالنًحلسورةعطيًةابنتفسير)2(

.96رقمآيةالنَحلسورة)3(
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الآيةهذهأنَإلىالجهالةأهلمنقوئموذهب:عطئةابن)قال:فقال

والحكمة،القرآنالشَرابوأنَالنَحلوأنَهم،هاشموبنوالبيتأهلبهايراد

رجللهفقالالعئاسجعفرأبيالمنصورمجلسفيبعضيمهذاذَكَرَوقد

هاشمبنيبطونمنيخرجمفَاوشرابكطعامكاللهجعلحضر:مِفَن

()1(.قولهسخافةوظهرتالآخرولُهِتَالحاضرينفأضحك

جائبين:فيتمثلفقدالصُّوفيالتفسيرمنموقفهأما

القرآني.النصَقظاهريوافقلأنَه-القبول:الأول

الفةفزادَهمُمَرضٌقُلوبهمْ!في:تعالىقولهعندذلكومثال

مَرضأ!)2(!.

بسكونهمأيمرضقلوبهمفي:المعانيأرباب)وقال:القرطبيقال

عنها()3(.وإعراضهمالآخرةعنوغَفلَتِهملهاوحُبّهمالذنياإلى

منَأخرجَنيإذْبيأحسنَ!وقدْ:تعالىقولهتفسيروعند

)4(.4ال!جنِ

يَذكُرلئلا،الكرممنَاستعمالَاَالجُسثمنَيقل)ولم:القرطبيقال

عليكم.تَثريبَلابقولهعنهمعفوهبعدصنيعَهمإخوتُه

وقتفيالجَفَاذِكرُ:الصُّوفيةمشايخصندالأصلهووهذا:قلت

.136ص01بر-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.01رتمآيةالبقرةسورة)2(

.791صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(

.001رقمآيةيوسفسورة)4(
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()1(.الكتابعليهدذَصحيحقولوهوجَفَا،الضَفَا

ظاهرمقتضىعنالتفسيرهذالخروجوذلكوالرفضالردّ:الثاني

بَارِئِكمْإلىفَتولُوافالةتعالىتفسيرءقولهعندذلكومن،الكريمالنمئن

!)2(.أنفسَكمْفاقتلوا

عنوكفُّوهابالطاعاتذئَلوهاالخواطر:أرباب)قال:القرطبييقول

،الحركاتإماتةوالقتلهنا،الحقيقةعلىقتلٌأنهوالِصحيح،الشًهوات

بالماء()3(.شذتَهاكَسرتالخمرةوقتلتُ

إبراهيئمقالَ)وإذْ:وتعالىتباركاللهلقوللَفسيرهعندأيضأذلكومن

!)،(.المَوتَىتحيكيفَأرِنيربِّ

نأرَبِّهمنإبراهيمأرادإنما:المعانيأهلبعض)قال:القرطبيقال

()5(.بيانمنتعقبهبمامردوذفاسذوهذا،القلوبئحميكيفئريَهُ

والِإشاريالصُّوفيالتفسيرمنوأوضحهموقفهحذَدفقدحيانأبوأما

مناسبتهبشرطووافقهالصُّوفيالتفسيرفَقبلَ-تفسيرهمقدمةفيوذلك-

.مرفوضمردودفهوذلكوغيرالقرآنيالفَفظلمدلول

هذياناًواعتبرهورفضهحيانأبورذَهفقدالباطنيالِإشاريالتفسيرأما

!يَخ!م.رسولهديتآلوعلىوجلعزَاللهعلىوافتراءً

ص9%-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي()1

.54رقمآدةالبقرةصورة)2(

.104صأ-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(

.026رقمآيةالبقرةسورة()!ا

.992صاجى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)5(
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..).:فقالتفسيرهمقدمةفيهذاموقفهعنحيانأبوكشفلقد

لمدلولمناسبتهبعضفيهمماالصُّوفيةكلاممنبشيءٍألممتوربما

،الألفاظيُحمِّلونهاالتيومعانيهمأقاويلهممنكثيراًوتَجنبتُ،الفَفظ

مدلولاتهاعنالقريبةالألفاظالمخرجينالباطنيةالمُلحِدينأقوالوتركت

وجهه،اللّهكرئمعليئًوعنى،تعالىاللهعلىافتروههذيانٍإلىاللغةفي

رؤوسهم،لبعضِتفسيرٍعلىوقفتوقد،التأويلعلمويسمُّونهذريتهوعلى

جهلماأنهمذكراَ،عليهممزدرياًال!لفأقاويلفيهيذكرعجيبتفسيروهو

عاقل،ذهنفييخطريكادلاشيءٍعلىالآيةهويفسرثم،مقالاتهيِم

وقد.إليهايلتفتلاالطّائفةوهذه،الآيةهذهمنالمرادهوذلكأنويزعم

()1(.الديناصولعلمفيرمقرًوذلك،أقاويلَهمالمسلمينأئمةعليهمرد

ذكركما،نادرةبلجداًفقليلةالضُوفيالتفسيرمنَقَبلَهماأمثلةأما

المقصود.يتمُّبهإذواحدٍبمثالٍنكتفَيلذامقدمتهفَي

الذُنياالحَياةَاشتَرواالًذينَ)اولئِكَ:تعالىقولهتفسيرعند

بالآخرةِ!هو)2(.

شهواتمندناماالذُنياإنَ:المعانيأرباب)قال:حيَّانأبويقول

الربّ()3(.برضااتصلتماوالاَخرة،القلب

مدلولمعيتناسبهوإذْمقبولالتفسيرأنَالمثالهذامنونلاحظ

الكريم.القرآنيالفَفظ

.هصا-بالمحيطالبحر-أبوحتان)1(

I.8رقمآيةالبقرةسورة()2

.592صا-جىالمجطالبحر-ابوحئان)3(
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اللهقولتفسيرعندذَكرَهُما،الضُوفيالتفسيرمنَحئانأبورذَهوممًا

!)1(.المُستقيمَالصِّراطَ!اهدِنَاوجلعز

الضَراط)إهدناتعالىاللهقولفيالمتصوًفةُعن)ورُويَ:فقال

عنبالغيبوبةالمستقيمالضَراطاهدنا:بعضهمقول:منها!أقواذالمستقيم

عندالهدايةسؤالإنَ:الجُنَيدوقول،بالصّراطمربوطاًيكونلئلاالضَراط

لئلاالعبوديةأوصافإلىالهدايةفسألوا،الأزليةالصفاتإشهارمنالحيرة

فيماولهمالفَفأ،عنهايَنبُوالأقوالوهذه،الأزليةالصفاتفييستغرقوا

التفاسيرشُحِنَتوقدبعد،إليهنحننصللموإدراكذونيذكرون

نطَّلعلملكونناذِكرَهاتركناإنَماأنايُظنلئلامنهابشيءنُلِئُمونحن،بأقوالهم

عليها()2(.

التفسيرفيالضُوفيةمناشتطمَنعلىيَحكُمحيانأبانلاحظثم

الأولياءوففملوامقاماتهمعنالأنَبياءأخرجواأنهمإذ،مضقُونضائُونبأنَهم

عليهم.

العَالمينَ!)3(.علىفَضلنا)وكُلأ:تعالىقولهتفسيرعندفقال

ينتميمنلبعضخلافاً،الأولياءمنأفضلُالأنبياءأنًعلىدلالةفيه)

العربيبنكمحمد،النَّبيِّمنَأفضلُالوليئَأنزعمهمفيالضُوفإلى

كتبمنوغيرهما،مغربوعنقاء،المكيةالفتوحكتابصاحبالحاتمي

العالفين،لعمومالملائكةمنَأفضلُالأنبياءأنَعلىدلالةوفيه،الضَلال

.6رقمآيةالفاتحةسورة(1)

.27صا-بالمحيطالبحر-حثانأبو)2(

86.رقمآيةالأنعامسورةر3(
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الملاثكة()1(.العمومفيفيندرج،تعالىاللهسوىالموجودونوهم

الرمزيأوالِإشاريالتفسيرمنَالأندلسيينالمفسرينموقفهوهذا

الصوفي.والتفسير

فقدوالموضوعئةالمنهجيَّةالدراسةخلالمنالموقفهذااتضِحوِلقد

منَضَرفيأنَهمعتبراًالتفسير،منَاللًونلهذارافضاًسلبياًاتَجاهاَكان

آياته.فيوالِإلحاداللهعلىوالافتراءالهذيان

ولمومدلولهالقرآنيالفَفظعارضالذيالصُّوفيبالتفسيريتعلَّقُعاأفَا

.الِإشاريكالتفسيروالرفضالردُّفخكمهالشًرعمنَلصحتهيشهدمايكن

ألفاظمدلولمعيتناقضولاالظاهريوافقالذيالصُّوفيالتفسيرأما

منَيعارضهمايوجدولا،العربيالفسانمعوش!تقيمالكريمةالآيات

قبوله.فيغضاضةَلافهذاالشَرع

.174ص4!-المحيطالبحر-حئانأبو(1)
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الاعتزاليالاتِّجاه5-

المفسرينلدىالاتَجاههذاحقيقةعلىنقفأنْقبلبنايجدر

ضوْءفينتمكنحتى،المعتزلةمبادىءوأسساصولنتبينأنْالأندلسيين

سلباً.أوكانإيجاباًالاتًجاههذاعلىالحُكممنَذلك

خمسة:فهيالعَقَدِيمذهبهمعليهايقومالتيالمعتزلةاضولأما

التًوحيد::الأول

"ائخسرألله:التوحيد:المعتزليأحمدبنالجبارعبدالقاضيقال

الحدعلىوإثباتانفياًالصِّفاتمنَيستحقفيماغيرهيشاركهلاواحدتعالى

والِإقرارالعلمالشرطينهذيناعتبارمنبدولا،بهوالإقراريستحِقهالذي

موخَداً")1(.يكنلميعلمْولَمْأقرأويقرولمعلملولأنَهجميعاً،

هذهيستحقُّتعالىاللهأنَهو،عندهملصفاتهاللهاستحقاقومقتضى

اللهصفاتأزلئةَينكرونالاستحقاقهذاضوءفيفهم،لذاتهالصفات

نادوالذلك،للحوادثالمشابهةقولهمحسبمنهايلزملأنَّه،تعالى

.والأعراضالأجسامصفاتعنتعالىاللهتَنزيهيقتضيالذيبالتوحيد

تعالىاللهزؤيةباستحالةقالوالَديهمالأصلهذاتقريرعلىوبناءً

الجسميةمنَتعالىاللهعلىيلزملما،الآخرهوفيالدنيافيونقلَاَعقلاً

.والضورةوالجِهَة

العَدْل::الثاني

يفعللاوأنهحسنةكفَهاتعالىاللهأفعالأن-المعتزلةعند-بهوالمراد

.128ص-الخمسةالاصولشرح-عبدالجبًارالقاضي(1)
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)1(.واجبهوبمايَخِلولاالقبيح

القبيحفعلعنتعالىاللهتنزيه-عندهم-الأصلهذاومقتضيات

عندهم--هذامنويلزم،الحَسَنإلَّاعنهيَصدُرولامحضٌحسنففعله

والشَرّ،بالقبيحإرادتهتتعلقولا.فقطالحلالبل،الحراميرزقلااللهأنَّ

فيهم،أودعهابقدرةأفعالهميخلقونهمبل،العبادأفعاليخلقلاأنَهكما

لانقلبوإلَأ،عليهايحاسبهمفلمالعبادلأفعالخالقاًاللهكانإذاويقولونه

العقل.قئحهماوالقبحالعقلحَ!نهماالحسنعندهموكذلكظلماً،عدله

لوعيد:واالوَعْد:الثالث

وتوعَّدبالثَّوابالمطيعينوعدَتعالىالله-أنَّالمعتزلةعند-بهوالمراد

الخلفعليهيجوزولا،.عليهوتوغَدبهوعدمايفعلوأنًه،بالعقابالغصاة

.)2(والكذب

علىوالعقابالثَوابوجوب-المعتزلةعندْ-الأصلهذاومقتضى

يَتُبْولمماتإذاالكبيرةفمرتكب،ووعيدهوعدهفيالخلفلزموإلَّا،الله

عندهم--هذاعلىويترتم!،كذلكلهاللهوعدَلأنَّالنار،فيفهومخلَّد

بغيرها.ولاْبالشفاعةالنَارمنَالخروجنفي

المَنزلتين:بينالمَنزلةُ:الرابع

وحُكماًالاسمينبيناسماًالكبيرةلصاحبأنَّ-المعتزلةعند-ومعناها

الحُكمين)3(.بين

.132صالسابقالمصدر()1

.134صالسابقالمصدر)2(

.137ص-الخمسةالاصول-عبدالجبارالقاضي)3(
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اسمَاسمُهيكونلاالكبيرةصاحبأنَعندهه!--ذلكومقتضى

حكمَيكونلاحُكمَهوإنَ،فاسقاًيسفَىوإنماالمؤمناسمَاسمُهولاالكافر

هوالثالثالحكموهذا"،ثالثخكملهيُفردُبل،المؤمنحكمَولاالكافر

المنزِلَتين.بينبالمنزلةالمقصود

المنكر:عنوالثهيُبالمعروفالأمر:الخامس

دذَأوحسنهفاعِلُهُعَرَففِعلكلهوالمعروف-عندهم-بهوالمراد

حسنهايعرفلملمامعروفتعالىالقديمافعالفييقاللاولهذا،عليه

عليها.دلولا

اللهمنَوقعولو،عليهدذَأوقُبحَهفاعِلُهعَرَفَفعلكلهووالمنكَر

)1(.عليهدًلولاقبحهيعرفلملمامنكرإنَهيقاللاالقبيحتعالى

لاسؤالوهنامعتزلياً،الإنسانيكونلاوبغيرهاالمعتزلةاصولهذه

هل؟المعتزلةومبادىء،صولمنالأندلسيينالمفسرينموقفما،منهبذَ

؟الاصولهذهمنْالنقيضعلىكانأموالقَبولبالموافقةالموقفهذاتمثل

علىالحكمبالتالينستطيعحتىتفاسيرهمواقعمنذلكلنرى

اتجاههم.

المفسرونقررفقد-التوحيدوهوالأولبالأصليتعلقماأما

والجِسميَّةالشَبيهعنهفنفواشيء،كمثلهليستعالىاللهأنَالأندلسيون

.للحوادثوالمشابهةالتكيُّفعنونزَهوهوالحيز،والمكانية

أنَهمنتعالىاللهعنالشبهةيدفعماللاستواءتفسيرهمفيجاءفقد"

فيمستحيلذلكأنَقرروابل،زمانٌأومكانيحذَهأنأوجهةفيمتحئزٌ

.411صالسابقالمصدر)1(
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تعالى.الفهحقِّ

السًماءِ!هه)1(.إلىاستَوَى)ثئَم:تعالىقولهتفسيرففي

و،نفسهفيالأمرلترتيبلاالأخبارلترتيبهنا)ثم:عطيًةابن-يقول

،الطبرياختيارهذا،تكييفولاتحديددونعَلَامعناه:قومقال"استوى"

إلىقصَدَمعناه:كيسانابنوقال،وسلطانُهوقدرتُهأمرهعلاوالتقدير:

صنعهكمامعناهوقيل،واختراعهبخلقِهأي:محمدأبوالفقيهقال،السماء

أنَ:قومعنالطبريوحكى،قلقٌوهذاالأمر،استوى:تقولكمافيها،

وهذا،الذُخانهوالمستويأنً:قومعنوحكى،وضغَفه،أقبلَالمعنى

الشاعر:قالكمااستولىالمعنى:وقيل،الكلاموصفيأباهأيضاً

مُهراقودَمٍسيفبغيرْمنْالعِراقعلىبِشرٌاستَولىقد

استَوَى!و)2(.العَرشِ)على:تعالىقولهفييجيءإنَماوهذا

ويبقى،الحوادثوحلولالنُقلةمنعونحوهاالآيةهذهفيوالقاعدة

.وال!لطان)3(القدرةاستواء

عطئة،ابنبهف!رهبماالاستواءف!روافقدحئانوأبوالقرطبيأما

،والحدوثوالتغيرِوالحيزوالمكانوالفوقيًةالجهةعنتعالىاللهفنزَّهوا

ال!لفيالاتَجاهعنالحديثأثناءالموقفهذاإلىالِإشارةسبقتولقد

)4(.الأندلسيينالمفسرينعند

.92رقمآيةالبقرةسورة)1(

.هرقمآيةطهسورة)2(

.214صا-بالوجيزالمحرر-عطيًةابن)3(

الرسالة.هذهمن917صانظر)4(
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الأندلسيونالمفسرونأثبتهافقدالِإلهيةالصفاتلأزليًةبالنسبةاماطا

وهوعندهمالأولالأصلبموجبعنهاالقِدَمنَقواالذينللمعتزلةخلافأ

التوحيد.

يَرونَإذْظَلضوااثَذينَ)ولوْيَرى:تعالىقولهتفسيرعندعطيةابنيقولء

جَميعاً!)1(.لفهِالقُؤةَأنَالعذَابَ

معانينفيهمفيالمعتزلةقولبخلافللهالقوةالآيةهذهبنمَق)وثبت

()2(.القديمةالصفات

)أى:فيقول،الآيةلنفستفسيرهعندعطيًةابنُقررهماالقرطبيولقرر

بنصَوثبت،للهالقوةإنيقولونالعذابيروناذظلموا،الذينترىلو

القديمةالصفاتمحانينفيهمفيالمعتزلةبخلافللهالقوةالاَيةهذه

()3(.قولهمعناللهتعالى

بنفيقالتالتيالفِرَقمنَوغيرِهاالمعتزلةقولرذفقدحيًانأبواما

الصفاتقدموهو-ذلكفيالسنَةأهلمعتقدوأثبتالإلهيةالصفاتأزلئة

.-الالهية

ماذافَيقولونَكَفرواالّذينَ)وأمًا:تعالىقولهتفسيرهعندحئانأبوقال

مَثلًا!)،(.بهذاالفهُأرادَ

ويدرك،نفسهمنالعاقليجدهاماهيةالِإرادة:المفسرينبعض)قال

.165رقمآيةالبقرةسورة()1

.475صا!-الوجيزالمحرر-عطيًةابن)2(

.525ص2جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(

.26رقمآيةالبقرةسورة)4(
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إنًها:المتكفَمونوقال،وألمِهولذَتهوقدرتهعلمهوبينِبينهاالبديهيةالتفرقة

،الوقوعفيلاالِإيقاعفيالآخرعلىالجائزطرفيئزجحانتقتضيصفة

.القدرةمنالأخيرالقدربهذاواحترز

بذاته،موجودةأزلئةواحدةبإرادةمريداللهأنًيعتقدونالسنَةوأهل

التيالصفاتنَفواالرافضةوبعضوالجَهميةوالنًجاريةوالمعتزلةوالقَدرثة

ال!نَة.أهلأثبتها

لاتعالىاللهإرادةبحدوثيقولونالمعتزلةمنَوالبَصريونوالبَهشَمية

وأكثرهم،كثيرةإراداتوأنهاتعالىفمِهبحدوثهاتقولوالكرامية،مَحلّفي

يجوزقالمنومنهم،العدمفيهايستحيلأنهبالحدوثالقولمعزعموا

()1(.الديناصولفيفيهائبحثُالمسألةوهذهعدمها،

موضعكانتالتيالهافَةالمسائلإحدىفهي-وجلعزاللهرؤيةأماول

الحديثعند-أشرناكماالمعتزلةفذهبت-ال!نًةوأهلالمعتزلةبينخِلافٍ

وافا-والآخرةالذُنِافيالرؤيةاستحالةإلى-للمعتزلةالأولالأصلعن

يقولوبهذا،الاَخرةفيوالجوازالذُنيافيبالمنعفيقولونالسنةأهل

.الأندلسيونالمف!رون

الأبصارُوهوَئدركة)لَا:تعالىلقولهتفسيرهعنديقولعطيَّةابنفنرى-

الأبصارَ!ه)2(.يُدركُ

القيامةفيوجلعزَاللهرؤيةجوازمنالمنعإلىالمعتزلة)وذهبت

الأبصار"تدركه"لاتعالىبمَولهوتم!كوامجرذَةبآراءذلكواستحال

.241صا!-المحيطالبحر-حئانأبو(1)

.301رقمآيةالأنعامسورة)2(
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ورؤيةالذُنيافيمخصوصةالآيةبأنَّتمسكهمعنالسنَةأهلُوانفصل

ومعنىالِإدراكمعنىبينيفرقأنْوهو:آخروانفصال،أخبازهاثابتهالآخرة

الإِدراكوذلك،تدركهولدالأبصارتراهوجلعزاللهإنً:ونقولالرؤية

وذلكجهاتهجميعمنوحوزَهأعماقهإلىوالوصولَبالثيءالإحاطةَيتضضن

الرأيُيحيطأنإلىتفتقرلاوالرؤية،وجلعزَاللهأوصاففيمحالكلُه

تعالى:قولهفيالعكسيترثبالتأويلهذاوعلى،غايتهويبلغبالمرئي

رضيعباسابنعنرُويَهذا،ونحومعناهويحسن"الأبصاريدرك"وهو

والِإدراك(.الرؤيةبينفرًقواالعوفيوعطئةوقَتادةعنهماالله

اهلإليهذهبماعطثةابنيؤكدالآيةهذهتفسيرمنآخرموضعوفي

علىالسنًةأهلأجمع:فيقولالآخرةفيتعالىاللهرؤيةجوازمنالسنَّة

وهبابنوقاله،الضمةيومالمؤمنونيراه،القيامةيوميُرىوجلعزّاللهأنً

ورودإلىيستندثمعقلًاذلكجوازيُبئنأنوالوجهأن!،بنمالكعن

عزَباللهبعلمنايعتبرِأنْذلكتبيينواختصارالجائز،ذلكبوقوعال!مع

ولممقابلًا،ولامتحيزاَولامكانفيلانعلمهأنجازحيثفمن،وجل

مكئفولافحاذِولامقابلغيرنراهأنجازالوجود،منبأكثرعلمنايتعلق

محدود.ولا

لسحلَقَتْالعلممسألة:يقولالنَحويعبداللهأبوالِإماموكان

إلىناضِرةٌيومئِذٍ!وجوةوجلعزقولهوهوبذلكالشرعوردثم،المعتزلة

الرؤية،لمعنىالعربكلامفيهوإنمابإلىالنظرناظِرة!)1(وتعديةرئها

()2(.المعتزلةإليهذهبتماعلىالانتظارلمعنىلا

فيالسنًةأهلعقيدةإثباتفيعطيَّةابننهجعلىالقرطبيوسار

.22،23رقمآيةالقيامةسورة()1

الكتب.دار356رقممخطوط-301رقمآيةالأنعامسورة-عطيةابنتفسير2()
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سؤالعلىبناءًالدُّنيافيجوازهابئنثمالآخرةفيوجوازهاالرؤيةقضية

يَجهلواأنالأنبياءعلىمُحاذإذتعالىاللهرؤيةالسلامعليهموسىسيدنا

يجوز.لاومااللهعلىيجوزما

وهوَالأبصارُتُدركهُ)لَا:السابقةللآيةتفسيرهعندالقرطبييقول

الأبصارَ!)1(.يُدركُ

لمنيَخفقولكنهالذنيا،فيالمخلوقةالأبصارُتدركهلاالمعنى)وقيل

فيتعالىرؤيتهإذ،السلامعليهكمحمدبهيراهوإدراكاًبصراًكرامتهيريد

السلامعليهموسىسؤاللكانجائزةتكنلملوإذعقلًا،جائزةالذُنيا

لمبليجوز،لاومااللهعلىيجوزمانبيٌيجهلأنومُحاذمستجلاً،

(،)2(.مستحيلغيرجائزأإلايسأل

مسألةفيوالقرطبيعطئةابنقالهمادائرةعنيخرجفلمأبوحئانأمًا

فنقلِ،القيامةيومالرؤيةجوازفيالسنةأهلمعتقدقرربهذاوهو،الرؤية

متمئلاَالرؤيةنَفيفيالمعتزلةرأيأوردثم،المقامهذافيعطئةابنقولَ

.الزمخثريبقول

اللهرؤيةنفيفيالاعتزاليالزمخشريرأينقلمنفرغأنوبعد

فيولهمتعالىاللهرؤيةنفيفيالمعتزلةطريقةعلى"وهو:قالتعالى

أقاودل:ذلك

غيرالرؤيةأنَعرفماموسىأنَوغيرهالحسنعنرُويما:أحدها

بامتناعالعلميكونأنيبعدفلم،وبتوحيدهوبربِّهبعدلهِعارفوهو،جائزة

.301رفمآبةالأنعامسورة(1)

.54ص7-%القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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ال!ماع.علىموقوفاًوجوازهاالرؤيا

بأنذلك)وَرُدَّ:فيقولودَحضِهالقولهذاعلىبالرذَأبوحيًانيبدأوهنا

باطلوذلك،المعتزلةأرذالمعرفةمندرجةٍأقلباللهمعرفتُهتكونأنيلزم

.بالِإجماع

قومه،لسانعلىالرؤيةسأل:هاشمأبووابنهالجُئائىقال:الثاني

سبيللاأنظهرمنهامنعفلما،لنفسهلاعنهاللمسألةمكثرينكانوافقد

تَرَوني،لنولقيل،إليكينظرواأرِهِم:لقالكذلكلوكانبأنهورُدً،إليها

)إنَكمْبقولهالآلهةجعلعنمنعفمكماعنهلمنعهممُحَالًالوكانوأيضاً

تجهلونَ!)1(.قوئم

الخواطرالآياتنزولعندهاالتيالباهرةالاَياتسأله:الكعبيوقال

بأنَّهذلكورذَ،الاَخرةأهلمعرفةفيتقولكمامعرفتهعنوالوساوس

لاماالآياتمنَأراهفقد،ذلكيأبىالكلاموسياقمضافحذفيقتضي

وغيرها.كالعصابعدهاغايةَ

علىيدذُماال!معيةالدلائلمنَيذكرأنالمقصود:الأصموقال

ال!معي()2(.بالدليلالعقليالدليليتأكدحتىالرؤيةامتناع

ماوهو،العدلوهوالمعتزلةأصولمنالثانيبالأصلتعلقماأما

العبادأفعالَيخلُقلاوأنَه،فقطالحلالبلالحراميرزقلااللهأنَمنهيلزم

المعتزلة.قالهماالأندلسيونفقد-ردًالمفسرون

ردًابن،الحراميرزقُلاتعالىاللهأنَوهيالأولىللمسألةفبالنسبة

.138رقمآيةالأعرأفسورة(1)

.383ص-382ص4ب-المحيطالبحر-أبوحيان()2
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أوكانحلالًابهالانتفاغصحماالرِّزقَبأنَّالمعتزلةعلىتفسيرهفيعطية

المعتزلة.بخلافالسنَّةأهلمذهبوهذاحراماً،

ئنفقونَ!و)1،.رزقناهمْ)ومِفَا:تعالىقولهتفسيرعندعطئةابنقال

حراماًأوكانحلالًابهالانتفاعُصخَماالسنَةأهلعند)والرِّزق

()2(.برزقليسالحرامإنَّالمعتزلةقولبخلاف

الثَّمراتِمنَبهِفأخرجَماءًال!ماءِمنَ)وأنزلَ:تعالىقولهتفسيروعند

لكمْ!)3(.رِزقاً

قبلالثمراتمنَيخرجماعلىالرزقاسم)وانطلق:عطيَّةابنقال

الآيةبهذهوردّ،رزقفهيبهاالانتفاعيَصِخُأي،مُعدَّةهيأيالتملك

الحراموليستملُّكهيصحّماالرزقإنالمعتزلةقولَالناسبعض

()4(.برزق

ويقرِّرالأفعالخَلققضيةفيالمعتزلةعلىكذلكعطيَّةابنردَّوقد-

العباد،أفعالخالقهوتعالىاللهبأنَوهي،ذلكفيالسنَةأهلعقيدة

.والعقابالثًوابيكونوعليهالتكليفيكونوبهالكسبإلَّاللعبادوليس

فإفَاجميعاًمنهَااهبطُوا)قُلناَ:تعالىقولهتفسيرعندعطيَّةابنيقولي

يحزَنونَ!)5(.همْولاَعليهمْخوفٌفلاهدايَتبِعَفمنهدىًمنَيياتينَّكمْ

.3رقمآيةالبقرةسورة(1)

.?47صالوجيز-باالمحرر-عطئةابن)2(

.22رقمآيةالبقرةسورة)3(

.291صا-!الوجيزالمحرر-عطيَّةابن)4(

.rAرقمآيةالبقرةةسور)5(
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1()1(.تعالىاللهخَلقالعبادأفعالأنًإلىإشارة""منًيقوله)وفي

صِراطٍإلىيَشاءُمنْيَهدي)والفهُ:تعالىقولهتفسيرعندوكذاسك

مُستقيمً!)2(.

علىردّيشاء"منْيهدي"والله:تعالىقوله)وفي:عطئةابنيقول

()3(.نفسهبهدايةيستبذُالعبدأنَفيالمعتزلة

انتصاراًعطيَّةابنبهرذَمابنفسالمعتزلةعلىالردِّفيالقرطبيويتًجه

والله،الكسبإلَّاأفعالهمنْلهليسالعبدأنَّوهو،السنَةأهللمذهب

أفعاله.يخلق

فإمًاجَميعاًمنهااهبطُوا)قُلنَا:وجلعزّاللهلقولتفسيرهعندفيقولِ

فدىً!هو)،(.منييأتِينًكم

خِلافاًتعالىللهخلقالعبادأفعالأنَّإلىإشارة"منًي"قوله)وفي

()5(.وغيرهمللقدرئَة

انفهِ!)6(.إلىفيهِتُرجعونَيوماً!واتًقوا:تعالىقولهتفسيروعند

والثَّوابالعباد،كسمثالأفعالوأنَالمعتزلةعلىالرذالقرطبييؤكد

الكسب.بهذامتعلّقوالعقاب

7Yصا-بالوجيزالمحرر-عطئةابن)1( I.

.213رقمآيةالبقرةةسور)2(

.155ص2بر-الوجيزالمحرر-عطيةابن)3(

38.رقمآيةالبقرةسورة()!ا

328.صا-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)5(

.281رقمآيةالبقرةيورة)6(
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بكسبمتعلقوالعقابالئوابأنَعلىنصئنالاَيةهذه)وفي:فيقول

الجَبرِبًة()1(.علىوهورذالأعمال

هوإنَماالعبدأفعالخَلقَانَمنسَلَفهُإليهذهبمافيؤكدأبوحئانأفَا

اللّهُشاءَانْ)وانَّا:تعالىلقولهتفسيرهعندفذكر،تعالىاللهبيدِ

لَمُهتدونَ!)2(.

بمشيئته.ولاالِإنسانخَلقمنْلاوبمشيئتهتعالىاللهمنَالهدايةأنَ

عقولهموقفَةأفهامهمغلظمعموسىقومإنَ:.المَاتريدي)قال:فقال

اللهشاءإنْ:قالوالأنَهم،المعتزلةمنَتوحيداًوأكمل،باللهأعرفكانوا

،يهتدواألّاشاؤواوهم،يهتدواأنْاللهشاءقد:يقولونوالمعتزلة،لمهتدون

شاءكماماشاؤوالاعلىالأمركانحيثتعالىاللهمشيئةَمشيئتهمفغلبت

()3(.المعتزلةعلىلناحجةًالآيةفتكونتعالىالله

العقل،قبًحهماوالقبيحالعقلُح!نهماالحَسن-المعتزلة-قولهمأمًا

الشَّرعُحسنهماالحسَنَإنَيقولونالذينالسنَةأهلعليهلماخِلا!فهو

حيَّان.وأبووالقرطبيعطئةابنسارهذاوعلى.الشرغقئحهماوالقبيح

)إنَما:تعالىقوِلهعندتفسيرهفيبذلكصرَّحِفقدعطئةابناما

تَعلمون!)،(.مالَااللّهِعلىتقولواوأنْوالفحشاءِبال!وءيأمرُكمْ

منيُستقبخفيما-الفحشاء-اللفظةاستعملتثم..).:فقال

376.ص-!3القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.75رقمآيةالمقرةسورة)2(

.254صا-بالمحيطالبحر-أبوحئان)3(

.916رقمآيةالبقرةسورة)4(
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فهوالشريعةعنهنهتمافكل،ويقبحيحسنالذيهووالشرع،المعاني

الفحشاء()1(.من

التيهيالشريعةأنَمنْعطيًةابنإليهذهبمافيؤكدالقرطبيأما

ويحسنيقبحالذيهو)والشرع:فقالحرفياًقالهماونقل،وتقبحتحسن

الفحشاء()2(.منفهوالشريعةعنهنهتمافكل

المعتزلةعندعليهيترتَبماوهو-والوعيذالوعدُوهو-الثالثالأصل

وعدهاللهلأنَالنَار،فيمخفَدفهويتُبْولمماتإذاالكبيرةمرتكبأنًمن

ولابالشًفاعةالنًارمنَالخروجنفيمنْكذلكعليهيترتًبماثم،بذلك

بغيرها.

مقدمتهموفي-الأندلسيينالمفسريناتجاهيتجفَىالمسالةهذهوفي

أقوالهمبذكروذلك،والخوارجوالمعتزلةالمُرجِئَةعلىالرذفي-عطئةابن

أنهاعلىلها،والانتصارالسنًةأهلعقيدةذكرثم،الكبيرةمرتكبفي

.والصوابالحقًأهلعقيدة

أنْيَغفرُلَااللّهَ)إنً:تعالىاللهلقولتفسيرهعندعطئةابنيقول

يشَاءُ!)3(.لمنْذلكَدُونَماولَغفرُبهِيُشركَ

أربعةالنَاس:يقالأنْفيهاالكلاموتلخيصوالوعيدالوعدمسألة)هذه

.بإجماعالنارفيمخفدفهذا،كفرهعلىماتكافر:أصناف

.44ص2ب-الوجيزالمحرر-عطئةابن(-1)

رتمآيةالبقرةسورةتفسيرعند021ص2جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(

916.

.48رقمآيةالنساءسورة)3(
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محتومالجنةفيفهذا،ذلكعلىوماتقطيُذنِبْلممُحسنومؤمن

.بإجماعتعالىاللهمنَالخبرحْسبعليه

لاحقٌالأمةفقهاءوجمهورالسنّةأهلعتدفهوتوبته!لىتابوتائث

المشيئة.فيأنهالمتكلمينقانونأنًإلَّا،الضحسنبالمؤمن

.الخلافموضعفهذاتوبتهقبلماتومذنمث

هذهوبنوا،سيئاتهتضرُهولابإيمانهالجنةفيهوالمُرجئةفقالت

عامةالوعدوآياتالكفار،فيمخضَصةكلهاالوعيدآياتَجعلواأنْالمقالةَ

وعاصيهم.تقيَهمالمؤمنينفي

بُدَّ.ولاالنًارفيفهوكبيرةصاحبكانإذا:المعتزلةوقالت-

مخفَدالنَارفيفهوصغيرةأوكبيرةصاحبكانإذا:الخوارجوقالت

أنْعلىالمقالةهذهوبنواكبائر،الذنوبكليرونلأنهم،لهإيمانولا

يَعصلمالذيالمحسنالمؤمنفيمخضصةكلهاالوعدآياتجعلوا

كفاراًاوَالعصاةفيعامةالوعيدآياتوجعلوا،التائبوالمؤمنقط،

مؤمنين.

الوعيدوآيات،العمومظاهرةالوعدآياتةوالحق:السنَةأهلوقال

تعالى:كقولهتعارضهابسببلوجههكلهانفوذيصحولا،العمومظاهرة

الحاكمةهيالاَيةوهذه!)1(وتَولَّىكذَّبَائَذيالأشقَىإلَأيَصلاهَا)لَا

ورَسولَهُالفهَيَعص!ومنْوقولهوالوعيد،الوعدآياتتعارض!منماببيان

.cجَهنم!و)2نارَلهفإنَ

.16-15رقمآيةالليلسورة)1(

(Y)23رقمآيةالجنسورة.
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بهاوالمراد،عموملفظلفظهاالوعدآيات)نَ:نقولانْفلابد

تعالىعلمِهفيسبقوفيمن،التائبوفي،الفحسنالمؤمنفيالخصوص

والمراد،عموملفظهاالوعيدآياتوإنَ،العصاةمنَتعذيبدونعنهالعفو

منَيعذبهْأنَهتعالىعِلمهفيسبقوفيمنالكَفَرةفيالخصوصبها

قوِلهو!ي-النزاعموضعفيالنص-الآيةهذهبقولناوتِحكم،العَصاة

فإنَهايَشاءُ!لمنْذلكَدُونَمَاويَغفرُبهِئشركَأنْيَغفرُلَااللّهَ)إنَ:تعالى

قولهأنَوذلك،والمعتزلةالمرجئةالطائفتينعلىورذَتالشَّكجَلتِ

"ويغفر:وقوله،عليهمجمعفَصلٌبهِ!يُشركَأنْيَغفرُلَااللّه)إنَ:تعالى

ولو،عنهمحيدَلارذاًقولهمعلىراذبالمعتزلةقاطعفصلذلك"دونما

يشاء""لمنقولهفجاءالمرجئةقوللصخَالكلاممنالموضعهذافىوقفنا

بخلاف،قومدونلقومهوإنَماالشركدونماغفرانموجباًان،عليهمردّاً

مؤمن.لكلمغفورأنَّهمنزعمواما

قولها،إلىالآيةهذهترذَأنْالمعتزلةورامت:محمدأبوالقاضيقال

فيالتقسيمفائدةلأنَفاسد،أرادوهوما،التائبهويشاء،"منْقالوابأن

له.يغقرالشًركمنَالتائبإذتبطلكانتالآية

بأنْقولها،إلىالاَيةترذأنْالمرجئةورامت:محمدأبوالقاضيقال

معلقةفالمشيئة،لهيغفرأنْيشاءلا،أكأفْيدؤمن:معناهيشاء""لمنقالوا

تقتضيالآيةبأنَذلكويرذ،لهيغفرلمناللهبغفرانلايؤمنمفَنبالِإيمان

فإذا،ومؤمنكافرفىِعامذلك"دونما"ويغفرقولهأنَّالتأويلهذاعلى

دونمالهميغفرلاالكافرينأنوجبيشاء""لمنبقولهالمؤمنونخُصص

به.ويجاوزونذلك

يقصدلمممافهوقيلقدمِمًاكانوإنْوذلك:محمدأبوالقاضيهقال
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التقَسيم،بطولالمنزعهذاعلىويردالعلماء،منَأحدٍتأويلعلىبالآية

()1(.يؤمنأنْاللهشاءلمنأيضاًمغفورالشركلأن

السنًةاهلعقيدةصخةمنعطئةابنإليهذهبماالقرطبيأكذوقد

الآيةلنفستفسيرهعندفقال-الكبيرةمُرتكبفيالمعتزلةرأيوئطلان

قد:الطًبريجريرابن)قال:الطبريجريرابنقالهبمامستشهدأالسابقة

شاءوإنْعفاشاءإنْاللهمشيئةففيكبيرةصاحبكلأنَالاَيةهذهابانت

()2(.تعالىباللهشِركأكبيرتهتكنلمماعليهعاقبه

يَقتلْ)ومنْ:تعالىلقولهتفسيرهعندآخرموضعفيالقرطبيويقول

فيها!)؟(.خَالداًجَهنَمُفَجزاؤُهُمُتعَمِّداًمؤمناً

قولهلعموممُخَضصقهووقالواالمعتزلةذهبتالاَيةه!!عموم)وإلى

كلعلىحتماًنافذٌالوعيدأنَّيث!اء،ورأوالمنذلكدونما:"ويغفرتعالى

يث!اءلمنذلكدونماويغفرالتقدير:قالوابأنْالآيتينبينفجمعوا،قاتل

عمدأ.قَتلَمنْإلأَ

عنمروكنأيضاًوهوعمربنعبداللهمنهمالعلماءمنَجماعةوذهب

أبومالكأخبرنا:قالهارونبنيزيدروى،توبةًلهأنَإلىعباسوابنزيد

ألِمنْ:فقاليعباسابنإلىرجلجاء:قالعبيدةبنسعدعنالأشجعي

لهقال،ذهبَفلفا:قالالنار،إلَألا،:قالتَوبة؟،متعضَداًمُؤمناًقتلَ

لأحسبهإنِّي:قال،مقبولةتوبةقتللشأنًتفتيناكنتأهكذا:جلساؤُه

كذلك.فوجدوهأثرهفيفبعثوا:قالمؤمناً،يمَتلأنيريدمغضباًرجلًا

.421ص4!-الوجيزالمحرر-عطيًةابن()1

.245ص5!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2،

.q`رقمآيةالنساءسورة)3(
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ودليلمخصوصةالآيةهذهوأنَ،صحيحوهوالسنةأهلمذهبوهذا

.وأخبار()1(آياتالتخصيص

ابننهجهعمايخرجلمنجدهفإنَناحئانأبيإلىانتقلناماإذاوأما

عندوجدتهوقد،الكبيرةومرتكبوالوعيد،الوعدمسالةفيوالقرطبيعطئة

وينقلعطيَّةابنبرأيبهِ"يأخذئشركَأنْيَغفرُلَااللهَ"إنَ:تعالىقولهتفسير

)2(.الكلامإعادةفيحاجةاجدلاولذلكحرفياًنقلأقالهما

المفسرينموقفتُمثِّلالتيوالنماذجالأمثلةمنَتقدمماعلىوبناءً

موقفأنَّمقتضاهابنتيجةنخرجفإنًنا،الكبيرةمرتكبمسالةمنالأندلسيين

رأيمنالنقيضعلىكانالكبَيرةمرتكبمسالةمنالأندلسيينالمفسرين

السنَةأهلعقيدةفييتمثلالذياتجاههميتضحوذلك،وغيرهمالمعتزلة

ومؤذاه:المسألةتلكفي

أمرهوإنماالنار،فييخلدلاتوبتهقبلٍماتإنْالكبيرةمرتكبأنَ

عنه.عفاشاءوإنعذبهشاءفإنْومشيئتهاللهإلىمُفؤَض

رذَفقدالنَار،دخلإذاالكبيرةلمرتكبالشَفاعةبنفييتعلقماأمما

القرآنيةالنصوصخلالمنْوأثبتواهذاالمعتزلةقولالأندلسيونالمفسرون

والمذنبين.للعصاةوالصًالحينالأولياءمنَوغيرهمالأنبياءشفاعةثبوت

وشفاعةالأنبياءشفاعةبينبالتفريقعنهمانفردعطئةابنأنَغير

عصاةمنْالناردخللمنتكون-عنده-الأنبياءفشفاعة-الصالحينالعلماء

وأالنار،إلىيصللمفيمنتكونوالصالحينالأولياءوشفاعة،أمَمِهم

.245ص5-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي()1

.268صأ%-المحيطالبحر-حئانأبوانظر:2()
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)1(.صالحةاعماذلهولكنوصل

للأنبياءالشَفاعةوتقريرإثباتفيتفاسيرهمواقعمنكلامهمأما

إلًاعندهُيَشفعُائَذيذَا!منْ:تعالىقولهتفسيرفعندوالصَّالحينوالأولياء

لمنيأذنتعالىاللهانَالاَيةهذهفي)وتقرر:عطئةابنيقولب!ذنهِ!)2(

إلىراجعهناوالِإذن،وغيرهموالعلماءالأنبياءهموهنا،الشفاعةفيشاء

العلمِوإلى")3(تُشفَعْ"اشْفَعلهإذاتيل-!مكمحمد-عليهنصِّفيما-الأمر

نأيظهرالذيأويؤمر،أنقبلوالعلماءالأنبياءمنَأحدٌشَفعإنْوالتمكين

المنزلتين،بينوهوالنار،إلىيصللمفيمنيشفعونوالصالحينالعلماء

صالحة.أعماللهولكنْوصلأو

"رَئنايقولونالمؤمنينأنَ"الرؤيةبابمن"بقيةبابفيالبخاريوفي

شفاعةفهذهمعنا")4(ويعملونمعناويصومونمعنايُصفُونكانواإخواننا

الجنةبابعلىالمُحبَنطى")5(الطِفليشفعوكما،أمرهيقربفيمن

فيمنيشفعونالأنبياءوأنَ،ومعارفهمقرابتهمفيهوإنماوهذا،الحديث

بنفسإلامعرفةولاقربىدونبذنوبامَمِهمعُصاةمنْالنارفيحصل

تَنَلهملمالذينبالذنوبالمستغرقينفيأرحمشفاعةتبقىثم،الِإيمان

الأنبياء()6(.شفاعة

تفسيرهعندفيقولالشفاعةإثباتفيالسُّنَةأهلمبدأالقرطبيويؤكد

V.62ص2بر-الوجيزالمحرًر-عطئةابنانظر:(1)

.255رقمآيةالبقرةسورة)2(

قومه!إلىنوحاًأرسلناإناباب/طويلحديثمنالبخاريأخرجه:الحديث)3(

.163ص4

الرسالة.هذهمن176ص.الحديثهذاتخريجسبق:الحديث)4(

.بالأرضاللأصق:المُحبنطِىء)5(

.227ص2جى-الوجيزالمحرر-عطئةابن)6(
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شَفَاعة!)1(.منهَايُقبلُ)ولاَ:تعالىاللهلقول

وأنكرها،حقالشفاعةأنَ:الحقأهلمذهب1:الرابعة)المسألة

،العذابفيالنَاردخلواالذينالمذنبينمقَالمؤجِمنينوخفَدواالمعتزلة

امممنالموحدينالمذنبينالعصاةمنَكانمنبانمتظاهرةوالأخبار

والشُّهداءوالنبيينالملائكةمنَالشافعينشفاعةُتنالهمالذينهمالنبيين

الأخبارأحدهما:بشيئينالرذَفيعليهمالقاضيرذَوقد،والصَّالحين

هذهتلقَيعلىال!لفمنَالِإجماع:والثاني،المعنىفيتؤثرالتيالكثيرة

فظهورنكير،العصورمنعصرفيمنهمأحدمنيَبدُولم،بالقَبولالأخبار

عقيدةصحةعلىقاطعديىلهاوقبولهمصحتهاعلىوإطباقهمروايتها

()2(.المعتزلةدينوفسادالحقأهل

الشَفاعةإئباتوالقرطبيعطئةابنواكَدهأقرًهماقيؤكدحئانابوأما

منهايُقبل)ولاَتعالىاللهلقولتفسيرهعندفيقول،للمعتزلةخلافاً

.شَفَاعةٌ!)3(

منَالعصاةفيتقبلوالضَالحينالأنبياءشفاعةأنَالسُّنَةأهل)وأجمع

وأنكرواالنارفيصاحبهاتخلدالكبيرةقالوا،للمعتزلةخلافاًالمؤمنين

ضربين:علىوهم،الشفاعة

أحد،فيأحدشفاعةُتُقبلُلاوقالواكليّأالشفاعةأنكرتطاثفة

لثبوتالكفارَأصحابُناالظواهرتلكوخَصَّ،آياتبظواهرواستدلوا

الشفاعة.فيالصحيحةالأحاديث

الكبائر.أهلفيالشفاعةأنكرتوطائفة

.48رتمآيةالبقرةسورة)1(

.rVAصا-برالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(

.48رقمآيةالبقرةيعورة)3(
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فيشفاعةًلمحمدأنَعلىالامةأجمعت:المنتخبفيوقال

أنْفيوتأثيرها،الثوابللمستحقينأنَهاإلىالمعتزلةفذهبت،الآخرة

فيتأثيرها:أصحابناوقال،استحقُوهماقدرعلىالنافعمنزيادةتحصل

يخرجواأنْفيوافَاالناريدخلوالابأنإفَاالمستحقينعنالعذابإسقاط

دخولها()1(.بعدمنها

هولاالكبيرةمرتكبأنًوهوللمعتزلةالرابعبالأصليتعلقماأما

الأصلعنالحديثأنَأرىفإني-المنزلتينبينالمنزلة-هومؤمنولاكافر

.الارتباطكلبهمرتبطهوإذتضمنهقدسبقهالذي

والنهيبالمعروفالأمروهوالمعتزلةأصولمنالخامسالأصلأما

فهما،والمعتزلةالسنَةأهلبينمذهبيةخلافاتحولهتئرفلمالمنكرعن

.الوجوبهوالذيوالحكمالمعنىحيثمنعليهمتفقان

...وبعد

مناتضحفقد،المعتزلةاضولمنالأندلسيينالمفسرينموقففهذا

منأثبتواكما،الأصولتلكمنالنقيضعلىكانواأنَهمالبحثخلال

البدععنالبعيدالسليماتَجاههمورذَهمومناقشتهملهاعرضهمخلال

والضَواب.الحقعمدةوهيالسنةأهلعقيدةفيالمتمثلوالضَلالات

لابنرأيأأذكرلمأنَنيإلىالِإشارةمنلابدالفصلهذانهايةوفي

أنَنيذلكفيوالسبب،آرائهمدحضأوالمعتزلةاصولبهردًالعربي

المعتزلةبأصولصلةلهاالتيالآياتتفسيرفيالعربيابنكلامتَتئعت

أولىقدالعربيابنفإنَ،ذلكفيعجبَولايذكر،شيءعلىفلمِأعثر

الأمور.هذهمثلإلىيلتفتولمومسائِلَهالفِقهَعنايتهُ

صأ!-المحيطالبحر-حيًانأبو1()
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الثانيالفصل

الأندلسيينالمفسرينعندالتفسيرخصائص

المفسرين:منَبغيرهمالأندلسيينالمفسرينتَأثرأولاً:

فيشأنُهم،المفسرينمنَبغِيرهمالأندلسيونالمفسرونتأثرلقد

:طابعانعليهغلبالتأثّرهذاأنَغير،المفسرينمنَغيرهمشأنذلك

الطبريجريرابنرأسهموعلىالمشارقةبالمفسرينالتأثرطابع:الأول

جميعأ.عندهميُلحظعامطابعوهذاهـ()031المتوفى

عنأخذفقد،كالقرطبيالطبريبغيرتاثرمنمنهمأنَغير

حيَّانوأبو،الأحكاممجالفيهـ()405المتوفىالطَّبريإلْكِيا

المتوفىالرَّازيوالِإمامهـ()538المتوفىالزمخشريعنأخذ

هـ(.)606

-المتقدمعنمنهمالمتأخرفأخذ-البعضببعضهمتأثُّرهم:الثاني

فيالعربيابنعنأخذالقرطبيأنَالفصلهذافيوسنلاحظ

ستلاحظأنناكما،عطئةابنمنوأفادأخذوكذلك،الأحكاممجال

به.وتأثرعطيةابنمنوأفادأخذحئانأباأنَّ

بهمتأثرالذينالمفسرينأشهرعلىالحديثساقتصروإنَنيهذا

منهم.وأفادواالأندلسيونالمفسرون
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العربيابن

-القرآن-أحكامالعربيابنتفسيرفيوالنظرالبحثخلالمن

يآتأويلعنالبيانجامع-تفسيرهفيالالبريجريربابنتأثَّرأنَهوجدت

.فائدةأعظممنهفاستفاد،متعددةٍمجالاتٍوفي-القرآن

المستفيدالمتأثرموقفموقفهيكنلمالعربيابنأنَلاحظتأنًنيغير

الطبرييخالفماكثيراًكانبلالاَراء،ويوافقالأقوالينقلالذي.دائماً

العلمي!.الشَخصئةتبرزوهنا،ويردهاآراءهوينقدأقوالهويناقش

الطًبري:منالعربيابناستفادهوفَما

ماويرجَحالطًبرىِيوافقالعربيابننلاحظوهنا-النزولأسبابفيا-

يَزعمونَاثَذينَإلىترَ)ألمْ:تعالىقولهتفسيمعندفيقول،إليهذهب

قبلِكَ!)1(.منْانزلَومَاإليكَانزلَبمَاآمَنُواأنَهمْ

المنافقفيالاَيةنزولُيكونأنْالطَّبريواختار:الثانية)المسألة

اتَهممنوكل،الصحيحوهوالزبير،قصًةبعمومهاتناولثم،واليهودي

عنهفاعرضزلةًزلالأنصاريلكنَكافر،فهوالحكمفي!خًراللهرسولَ

بعدلأحدٍوليس،فلتَةًكانتوأنَّها،يقينهبصحةلعلمِهعثرتَهُوأقالوع!مرالنبيئُ

آثم()2(.عاصفهوبعدهالحاكمبحكميرضَلممنْوكل،ع!هالنَبيئَ

كمافوجدتهالاَيةهذهنزولسببفيالطبريتفسيرإلىرجعتولقد

)3(.واليهوديالمنافقفيالآيةنزولسبباختار-العربيابنيقول

.06رقمآيةالنساءسورة()1

.456صا-برالقرآناحكام-العربيابن.)2(

.905ص-557ص8%-البيانجامع-الطبري)3(
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الصِّيامليلةَلكمْ)احل:تعالىقولهتفسيرعندأيضاً:ذلكومن

!)1(.نِسائِكمْإلىالرفثُ

رجععنهاللهرضيعمرأنالطّبري)وروى:العربيابنيقول

فأرادها،نامتقدامرأتهفوجد،ليلةعندهسَمَرَوقدع!رالنبيئَعندمن

مالكبنكعبوصنععليها،وقعثم،نِمْتِما:فقال،نِمتُقد:فقالت

اللهإلىأعتذر:فقالمج!ميهالنَبيًعلىعنهاللهرضيعمرفغدا،مثله

رخصة؟منليتجدفهل،أهليمواقعةليِزثنتْنفسيفإنَ،وإليك

بعذرِهفأنبأهإليهأرسلبيتهبلغفلماعمر،ياحقيقاَبذلكتكنلم:فقال

أ)2(.القرآنمنآيهَفي

)3(.العربيابنقالهمانجدفإنناالطًبريتفسيرإلىرجعناوإذا

المأثورمنَالطَّبريعنينقلهمايذكرالعربيابنأنًلاحظناوقدهذا

.أسانيدهمنمجرداً

بيانفي-الطَّبريمنَاستفادالعربيابنفإنَ-المعانيمجالوفي2-

تَنالُوالَنْ!اله:تعالىقولهتفسيرفعندومدلولاتهاالكريمةالألفاظمعاني

تُحتونَ!)،(.ممَّاتُنفِقواحتَىالبِرً

أنْوبعد:النفقةهذهتفسيرفيالرابعة)المسألة:العربيابنيقول

بفرسجاءحارثةبنزيدأنَالطبريوروى:قالوالأئمةعمرابنعنرَوَى

فأعطاهاللهرسوليابهذاتصدق:فقالاللهرسولإلى"سبل"لهيقال

.187رقمآيةالبقرةسورة)1(

98.صا-%القرانأحكام-العربيابن)2(

.794ص!3-البيانجامع-الطبري)3(

.29رقمآيةعمرانآلسورة(!ا)
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أنْأردتإنَمااللهرسوليا:فقالحارثةبنزيدبناسامةاللهرسول

صَدَقتكَ()1(.قبلتقد:اللهرسول،فقالبهأتصدق

)2(.حارثةبنزيدبناشامةابنهأعطاه-البيانجامع-وفي

خطأًمؤمناًقتلَ)ومنْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند-الأحكاممجالفي3-

،)3(.مؤمنةٍ!لأرَقَبةٍفتحرير

فحكمهالمسلمينبينوُلدَمنْ:الطبري)قال:العربيابنيقول

الجنايةفيالمسلمينحكمحكمهأنَّكما،العتقفيالمسلمينحكم

أحكامه.وجميععليهوالصَّلاةوالِإرث

بينولدتمؤمنةغيررقبةعتقجوازلبيان،القولبهذاواستشهد

إلَأءيجزىلا:قالواإذالتابعينمنَوجماعةعباسلابنخلافاً،المسلمين

الِإسلام()4(.وعقلَوصلّىصاممن

بالِإشارةعنهونقلمنهواستفادبالطبريتأثرقدالعربيابنكانوإذا

تفسيرهمنويقتبسالطبريعنيأخذالعربيابنأنَلاحظتفإنَّني،إليه

إليه.مسندالكلامأنَموهماً،إليهيشيرأندون

أنْجناخعليكمْ)ليسَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:ذلكومن

رَئكمْ!)هِ(.منْفضلًاتَبتغوا

.281صا-!القرآنأحكام-العربيابنِ)1(

.295ص6-برالبيانجامع-الطَبري2()

(r)29رقمآيةالناءسورة.

9!البيانجامع-الطبريوانظر،474صأ-بالقرآنأحكام-العربيابن)4(

37.ص

.891رقمآيةالبقرةسورة)5(
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فيثبتنزولها:سببفي،مسائِلعشر)فيها:العربيابنيقول

وذوومجنةعكاظكانت:قالانهعنهاللهرضيهـإسابنعنالصحيح

الآيةفنزلتفيهايتَجرواأنالِإسلامفيفتأثموا،الجاهليةفيأسواقاًالمجاز

مواسمفي"يعني!ربكممنفضلاًتبتغواأنجناحعليكم)ليس

(1)1((.الحج

.الكلامنفسنجدفإنَناالطَّبريتفسيرإلىرجعناماوإذا

بنِسفيانحدثناقالالرازيالربيعبنسعيد)حدثني:الطبريقال

أسواقاَالمجازوذوومجنَةعكاظكانت:قالعباسابنعنديناربنعمرو

منهاتأثًمواكأنهمالِإسلامكانفلمافيها،يتجرونفكانواالجاهليةفي

منفضلاًتبتغواأنْجناحعليكملأليساللّهُفأنزل-لمجز،النبيئَفسألوا

()2(.الحجمواسمفي!ربكم

وضِعبَيتٍأوًلَ)إنَ:تعالىلقولهتفسيرهعندأيضاً:ذلكومن

للعالمينَ!و)3(.وهدىًفباركاًبِبَكَةَللَّذيلِلنَاسِ

لمجميهالنًبيئَأنَّ:الأولىالمسألة:مسائلست)فيها:العربيابنيقول

مأالحرامالمسجدأؤَل؟الأرضفيوضعالمَسجدينأي:لهقي!

أربعونبينهماكانأنهوذكرالحرامالمسجد:قال؟الأقصىالمسجد

عاماً)،((.

.135صا-!القرآناحكام-العربيابن)1(

.916ص4-بالبيانجامع-الطبري)2(

.69رقمآيةعمرانآلسورة3()

ص.تخريجهسبق:والحديث،2صا!-القرآنأحكام-العربياد)4(

الرسالة.هذهمن091
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أنًناغير،الكلامنفسنجدفإنَناالالبريتفسيرإلىرجعناماوإذا

.إسنادهمنمجرداًالطَّبرىِعنالحديثيأخذالعربيابنأنًنلاحظ

...بِبَكَّةاللَّذينفسها:الكريمةالآيةتفسيرعندالطبرييقول

شُعبةعنعديأبيابنحمدثنا:قالالمثنىبنمحمدبهحدثناماوذلك

رسولياقُفت:قالذرّأبيعنأبيهعنالتَميميإبراهيمعنسليمانعن

قال؟أيثمقال.الحرامالمسجد:قالأول؟ؤضعمسجدأيالله

سنة()1(.أربعون:قالبينهما؟كمقال.الأقصىْالمسجد

دونالطبريتفسيرمنيقتبسالعربيابنلاحظ!الأحيانبعضوفي

تفسيرعندذلكمن،والنَقلالعبارةفيتصرفأنَّهعلىِاعتماداًإليهيشيرأنْ

فيجِدالَولاَفُسوقَولاَرَفَثَفلَاالحضىَفِيهِنَفرض)فمنْ:تعالىقوله

.'()4الحَجِّ

فيه"فسوق"ولاتعالىقوله:التاسعة)المسألة:العربيابنيقول

()3(.المعاصيجميع:الأول:ثلاثامهاتهاكثيرةأقوال

وارداً.المعنىهذانجدالطَّبريتفسيرإلىرجعناماوإذا

".فسوق"ولا:تعالىقولهتأويلفي)القول:الطًبرييقول

اللهنهىالتي""الفسوقمعنىفيالمَأويلأهلاختلفأبوجعفر:قال

كلها()،(.المعاصيهي:بعضهمفقالالموضعهذافيعنها

.22ص-!البيانجامع-الطبري)1(

.791رقمآيةالبقرةسورة)2(

.134صا-!القرآناحكام-العربيابن)3(

.135ص4-بالبيان-جامعالطبري)4(
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ناقشهقدالعربيابننجدالطبريلأقوالالمناقشةمجالفيوأما

)واهْجُروهُنَ:تعالىقولهتفسيرعندمثلًافنراه،موضعمنأكثرفيوتعقبه

المَضاجِعَ!)1(.في

الربطوهو"واهجروهن"كلمةتفسيرعندالطبرياختارهمايذكر

الطَّبريإليهاستندوماالقولهذايردثمِ-البيوِتفي-الحَبْل)2(أيبالهِجار

لسانفيواشتهرثبتماعلىقائمةًعلميةَمناقشةَويناقشه،لهاختيارهفي

النشوز.معالجةفيالمرأةيلائموما،العرب

ذكرهما:الطَّبري)قالالهجر:معانييذكرأنْبعدالعربيابنيقول

وهوالحبلبالهجار-يربطن:معناهأنَّواختار،ذلكوذكرمعترضتقدممن

أحدإلا"اهجروهن"لكلمةليسإذ،بالمضاجعالمرادوهي،البيوتفي-

المرأةفإنَ،الهذيانهوالذيالهجرمنيكونأنْيصحفلا،معانثلاثة

يأمرلااللهلأنَّ،القولمستفحشهوالذيالهجرمنولا،بذلكتُداوَىلا

بالهجار.تربطوهنأنْإلاوجهلهفليس،به

لأعجبكموإنَي،والسنَةبالقرآنعالمٍمنهفوةٌلهايا:العربيابنقال

منه،أخذهبأنَّهيصرحأنيردولمالتأويلهذاعلىأجرأهالذيأنَذلكمن

بكرأبيبنتأسماءأنَّ،مالكعنوهبابنرواهغريبحديثهو

قال،ذلكفيعوزبحتىتخرجكانتالعوامبنالزبيرامرأةالصديق

ضرباًوضربهمابالأخرىواحدةًشعرَفعقدضرًتها،وعلىعليهاوعتب

الضربفكان،تتقىلا!سماءوكانتاتقاءً،أحسنالضرةوكانتشديداً،

الزبيرفإنَّاصبريبُنيًهأي:لهافقالبكرأبيأبيهاإلىفشَكَتهوآثر،أكثربها

3.!ارقمآيةالنساءسورة)1(

903.ص8-بالبيان-جامعالطبريانظر:)2(
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إذاالرَجلأنًبلغنيولقد،الجنةفيزوجَكيكونأنولعلَّه،صالحرجل

معاللَفظاحتمالمعوالعَقدالربطَفرأى،الجنةفيتزوجهابالمرأةابتكر

بذلك.التفسيرهذاعلىفأقدمالزبير.فعل

صوابعليهبعدكيفالعربولغةالعلومفيتَبحُّرهمعلهوعجبأ

أخذمنَهذهوالحالةبدلهيكنفلمالنَظر،سدادعنوحاد،القول

ال!داد.إلىبسالكهاالمفضيةالاجتهادطريقمنالمسألتين

فوجدتهاالنَظامهذاعلىالعربلسانفير""هـجمواردفيفنظرنا

،الهجرةومنهالشيء،مجانبة،القولمنينبغيمالا،الوصلضد:شعة

فييشدالذيالحبل،الحسنالشابالنهار،انتصاف،المريضهذيان

تدورفألفيناهاالمواردهذهفيونظرنا،رسغيهأحدفييشدثمالبعيرحقو

الذيالوصلعنبعدقدفالهجرالشيء،عنالبعدوهوواحدٍحرفعلى

عنبعدقدالقولمنينبغيومالا،الصحبةوجميلالألفةمنينبغي

وهذيان،عنهآخرجانبفيوأخذمنهأبعدالشيءومجانبة،الصواب

طرفيهعنبعدقدالنهاروانتصاف،الكلامنظامعنبعدقدالمريض

بعدقدالحسنوالشَّاب،التصرفوإمكانالهواءاعتدالفيالمحمودين

تصرفهفياسترسالهعنأبعدهقدالبعيربهيشدالذيوالحبل،العابعن

وتحركه.تقلقلهعنربطفاواسترسال

"أبعدوهنالآيةفمعنىالبعدإلىالجميغمرجعوكانهذائبتواذا

ينبغيوهولاالعالِمُذكرهالذيالتكلفهذاإلىيحتاجولا"المضاجعفي

()1(.الطًبرييختارهانْفكيفوالكلبيال!ذَيلمثل

النَهارِطرَفيالضلاةَ!وأقِمِ:تعالىقولهتفسيرعندأيضاًذلكومن

.418صا-بالقرآنأحكام-العربيابن)1(
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!ر)1(.الليلمنَوزُلفاً

النًهارطرفيإنً:يقولالذيالطبريمن)والعجب:العربيابنيقول

إجماععليهوالدليلالطَّبريقال،الليلطرفاوهماوالمغربالصبح

الاَخرالطرفأنَعلىفدذَ،الصبحالطرفينأحدأنَّعلىالجميع

الصبحإنها:يقولمنقولوأنَأحد،ذلكعلىمعهيجمعولم،المغرب

قرنهاوقد"الجنَةدخلَالبرْدينصلًى))منْ:لجميِمالنبيلقول،أنْجبوالعصر

.(بها)2(

.411رقمآيةهودسورة()1

ص15-بالبيانجامع-الطًبريانظر:،5601-القرآنأحكام-العربيابن)2(

باب-ابيهعنموسىابيعنصحيحهفيالبخاريأخرجه:والحديث205،

01صاجىالفجرصلاةفضل o،جى-الصبحصلاةفضلباب-مسلموالِإمام

.044صا
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عطيَّةابن

جامع-الطبريالِإمامتفسيربكتابتفسيرهفيعطئةابنتأثرلقد

ابنموقفيكنولم،عظيمةًفائدةًمنهواستفاد-القرآنآىِتأويلعنالبيان

بلوالاَراء،للأقوالدائماًالموافقالناقلالمتأثرموقفالطَّبريمنِعطئة

عطيًةابنشخصيةتتجلىوهناأقوالهويناقش،الطَّبرييخالفماكثيراَكان

العلمية.

منهانذكرمتعددةٍمجالاتٍفيالطبريمنعطيَّةابناستفادوقد،هذا

:المثالسبيلعلى

المعاني:بيانفي

منَتكوننًفلَارئكمن)الحق:تعالىاللهقولتفسيرعند

المُمترينَ!و)1(.

لأنالمِراء،ومنه،فيهشكإذاالثيءفي)وامترى:عطتةابنقال

الشَاكونالمُمترينأنًعلىشاهداًالطبريوأنشد،هذاقولفييشمكهذا

الأعشى:قول

ارجحَنْ()2(السًرابُماإذاوكفاًشالمُمتربأسؤقِعلىتَدِر

:تاءلقراا

هُوموِّليها!)3(.وُجهة)ولكلٌ:تعالىقولهتفسيرعند

.147رقمآيةالبقرةسورة)1(

جى3البيانجامع-الطبريانظر:،944صأ-!الوجيزالمحرًر-عطيةابن)2(

الحر.اشتدادوعندالظهيرةوقتعنارتفع:ارجحنركضاً،:وكفأ.191ص

.ا8!ارقمآيةالبقرةسورة)3(
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بإضافةوجهةٍ""ولكلًقرؤواقوماًأنًالطًبري)وحكى:عطيةابنيقول

الخيراتفاستبقوا:أي،متَجهةوهي،الطبريوخطَأها،وجهةإلىكل

عليكمإنَما،وهذههذهبينأمركمفيماتعترضواولاولأَكُموهاوُجهةٍلكلَ

الجميع.فيالطَاعة

علىِعرص!-المعتمربنمنصورعنالطبريوحكى:يقولثم

قبلةَجعلناولكلنقرؤهانحن:قالأنه-مجاهدعنوروىالأعمش

يرضونها()1(.

الثحو:

يعقوبَحضرَإذْشُهداءَكُنتنمْ!أمْ:تعالىقولهتفسيرعند

الموتُ!ه!)2(.

كلاموسطفيبهايُستفهم""أمْإنَ:الطبري)وحكى:عطيًةابنيقول

افتراهُ!ه!)3((.يقولونَأمْ!الهومنه،منهوهذاصدرهتقدمقد

الماثور:

لأ)،(.المستقيمَالضَراطَ!اهدِنَا:تعالىقولهتفسيرعند

بينما،إليهموينسبهاوالتابعينالصحابةأقوالعطثةابنيذكروهنا

التيبأسانيدهاأصحابهاإلىمنسوبةًوغيرهاالأقوالهذهيذكرالطبرينجد

بر3البيانجامع-الطًبريانظر:،944صاجى-الوجيزالمحرر-عطثةابن()1

.i14ص

.133رقمآيةالبقرةسورة)2(

الطبري،427صا!-الوجيزالمحرر-عطثةابن3،رقمآيةالسجدةسورة)3(

79.ص3بر-اليان-جامع

.6رقمآيةالفاتحةسورة()4
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.عندهثبتت

فيالصراطلهاستعيرالذيالمعنىفي)واختلف:عطيَّةابنيقول

عنه:اللهرضيطالبأبيبنعليفقال،بهالمرادوماالموضعهذا

الحنيفئة-يعني-الِإسلامهوجابر:وقال،القرآنهناالمستقيمالصراط

.والأرضالسماءبينماسَعتهوقال

.غيرهالعبادمنيُقبللاالذياللهدينهو:الحنفيةبنمحمدوقال

وذكروعمر،بكرأبووصاحباه،!لمجراللهرسولهو:العاليةأبووقال

()1(.ونصحالعاليةأبوصدق:فقالالحسنأبيبنالحسنذلك

مواضعمنفىِلآرائهموافقتهبالطًبريعطةابنتأثُّرأوجُهومن

ذلك:علىللذَلالةبمثالينونكتفي،تفسيره

فيتقاتلفِئةالتقَتافئتينفيآيةٌلكمكانَ!الوقدْ:تعالىقولهتفسيرعندا-

العينِ!)2(.رأيَمِثلَيهمْيرونهُمكافرةواخرىالقهِسبيلِ

...بترونهمالفاعلعلىالناسوأجمع")"ترونهم:عطيَّةابنقال

أنَهمقومعنالطبريحكىماإلاللكفار،هوالمتصلوالضميرالمؤمنون

عندهمكانواحتىالكفارعيونفيالمؤمنينعدداللهكثَّربل:قالوا

()3(.00جهاتمنمردودهووكذلكالقولهذاالطبريوضعف،ضعفيهم

.-171176صأ-جىالالبري،122صا-جىعطيًةابن)1(

.13رقمآيةعمرانآلسورة)2(

03.ص3ب-الوجيزالمحرًر-عطيةابن)3(

682

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الآيةنفستفسيرعنديقولنجدهفإنناالطبريتفسيرإلىرجعنا)وإذاما

علىفهذا:قالوا،ضعفيكمأراكميعني:مثليهمأراكم:قومقالالسابقة

الكافرةالفئةأرىاللهأنَذلكمعنىبل:آخرونوقال،أمثالهمثلاثةمعنى

ظاهرعليهدذَماخلاثأيضاًوهذا،عددهمفليالمسلمةالفئةِعدد

فيالتقيتُمْإذِئريكُموهُم!وإذْ:كتابهفيقالثناؤهجلَّاللهلأنَالتنزيل

!)1(.أعئنهمْفيوئقلًلكمْذليلًاأعيُنكمْ

()2(.الآخرينمرأىفيعددهامثلالطائفتينمنكلأأنًفأخبر

بلَغنيوقدْغلائملييكونُأنَىرث!قالَ:تعالىقولهتفسيرعند2-

الكِبرُ!)3(.

نفسهحالرأىلمازكرياءأنَإلىالطبري)وذهب:عطيًةابنيقول

الغلامبهيكونالذيالوجهعنسأل،نَسْلبحالليستوأنهاامرأتهوحال

.؟تكونكيفأوْ؟خلقتهاحقاًالمرأةاتبدل

عليهزكرياءيليقحسنتأويلوهذامحمد:أبوالفميماقال

()4(.السلام

)5(.التأويلنفسنجدفإنناالطبريتفسيرإلىرجعناماوإذا

ثلاثةمنهانختارفكثير،وآراءهالطبريأقوالعطيَّةابنبهتعقبماأما

فذَة.علميةشخصيةمنعطيًةابنبهيتمتعكانماخلالهامننبينأمثلة

.44رقمآيةالأنفالسورة(1)

.923ص6-!البيان-جامعالطبري)2(

.04رقمآيةعمرانآلسورة)3(

.78ص3ب-الوجيزالمحرر-عطةابن)4(

383.ص6-بالبيانجامع-الطري)5(
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!د)1(.العالمينَربِّدته)الحمدُ:تعالىقولهتفسيرعند:الأولالمثال

بمعنىوالشكرالحمدأنًمنالطًبريإليهذهبماعطيةابنيذكر

عطئةابنقرركما،المعنىفيمختلفانأنهماعطيَّةابنيرىوكانواحد،

له.حجةًلاعليهحجةهوإليهذهبماعلىالطًبريبهاستدلماأنَ

وذلكواحد،بمعنىوالشكرالحمدأنَإلىالطبري)وذهب:فقال

بأفعالهاللهثناءالشكر:قالأنهبعفالناسعنوحكى،مرضيغير

بأوصافه.ثناثوالحمد،وإنعامه

واحد،بمعنىأنَهمامنمعنىًأصحوهذامحمد:أبوالفقيهقال

وهوشكراً،للهالحمد:قولكبصحةبمعنىأنَّهماعلىالطَّبريواستدل

إنماشكراً:قولكلأنَ،إليهذهبماخلافعلىدليلالحقيقةفي

النًعم()2(.مننعمةعلىأنهالحمدبهخصصت

الملائكةَتتَخذواأنْيأمركمْ!ولاَ:تعالىقولهتفسيرعند:الئانيالمثال

.أرْباباً!-)3(والنبيِّينَ

تدلقراءةفهذه"،يأمُركم"ولَنْمسعودابنقرِاءة)وفي:عطيَّةابنقال

يؤتيَه""أنْقولهعلىعطففهيالراء،نصبَمنقراءةوأما،القطععلى

.وغيرهعليأبوقاله،يأمركمأنْلهولاوالمعنى

"يقول"ثمقولهعلىمعطوفبالنَصبيأمركمولاقوله:الطبريوقال

.2رقمآيةالفاتحةسورة(1)

.13هص!ا-البيانجاء-الطبريوانظر:،201صأ!عطيًةابن)2(

.85رقمآيةعمرانآلسورة)3(
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فيوالأرباب،المعنىبهيلتئملاخطأوهذامحمد:أبوالفقيهقال

الظاهرالمعنىهذاعلىتقريربالكفر""أيأمركم:تعالىوقولهالاَيةهذه

.؟(()فساده

النَارِمنَحُفرةٍشفَاعلىَ!ال!وكُنتمْ:تعالىقولهتفسيرعند:الثالثالمثال

)2(.منهَافيفأنقذكمْ

فيالضميرعوْدمنالطَّبريإليهذهبماعطئةابنرذَالمثالهذاوفي

متكفَفة.صناعةإنًهاوقالالنار،علىلا"شفا"على"منها"

عائدالضميرأنً:الطبريحكاهالناسبعض)وقال:عطئةابنقال

فالآيةمؤنثإلىمضافاًالشًفاكانحيثمنالضميروانَث"الثًفا"على

جرير:كقول

الهِلالِمنال!راز)3(أخذَكماَمنِّيأخذنَمرًال!نينَرأتْ

الأمثلة.منذلكغيرإلى

هذهإلىفيهايحتاجلاوالآيةذكر،كماالأمروليس:القاضيقال

يعودمؤنثلفظوأماومعنى،الشَفاإلاللضميرمعاداًتجدلملوإلاالصناعة

تلكإلىيحتاجفلافيهالمتكلمالمعنىويعضدهعليهالضمير

()،(.الصناعة

547ص6بالطبريوانظر:،ص3!عطئةابن)1(

.301رقمآيةعمرانآلسورة(2)

ناقصاً.كانإذااصشهرامنليلةآخرالئَمرار:)3(

.186ص-851صر3!-الوجيزالمحرر-عطئة31ت)4(
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عطئة)1(.ابنقالهمافوجد!الطبريتفسيرإلىرجعتولقدهذا

عماربنأحمدالعباسأبو-المفسرينمنعطيةابنبهمتأثروممن*

لعلومالجامعالتفصيل/كتابلفوائد"التحصيلتفسيرصاحب-المهدويّ

ويوجدمغربيالمفسرهذاأنًبالذكروالجديرهـ،034المتوفى"التنزيل

77،78.97،أرقامتحتالكتببدارمخطوطةأجزاءتفسيرهمن

غيرمنوالاستشهادالنقلالتفسيرهذامنعطيَّةابنموقفوكان

رد.أوتعقيب

معالنقلثم،نقلهعماوالرضاالقبولإلىإشارةذلكفيولعل

.والرذالتعقيب

)ما:تعالىقولهتفسيرعند:تعقيبأوردغيرمننقلهماأمثلةومن

نفسِكَ!)2(.فمنسيًئةٍمنأصابكَومااللهِفَمنَحسنةٍمنأصابكَ

قوله:فيقبلهاالتيكمعنىالآيةمعنى:طائفة)قالت:عطيَّةابنقال

،يقولونحذفتقديرعلى!و)3(اللهِعندِمنهذهِيقولواحسنةٌتُصبهُم)وإنْ

منأصابكمايقولون،خديثاً"يفقهونيكادونلاالقومهؤلاء"فمالفتقديره

طائفة:وقال!"وأرسلناك"قولهمنالقولهذاعلىالقطعويجيءحسنةٍ

اللهمنالحسنةأنَالِإخبارمضمنةوالآيةأولها،منالاَيةفيالقطعبل

الِإنكارجهةعلىنفسكفمنسيئةمنأصابكومابعدهماوتقديروبفضله

وحكى،الكلاممنمحذوفةالاستفهامألِفُالمقالةهذهفعلىوالتقرير،

86.ص-!7البيان-جامعالطبري)1(

97.رقمآيةالنساءسورة2()

78.رقمآيةالنساءسورة)3(
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()1(.المهدويالقولهذا

لقولتفسيرهعندالمهدويعننقلأعطئةابنذكرهماأيضاًوكذلك

يُقاتلواأوْئقاتلوكُمْأنْصدورهُمحَصِرتْجاؤوكُم)أوْ:تعالىالله

قومَهمْ!)2(.

وحكى،الطبريقالكذا""حصرةوقَتادةالحسن)وقرأ:يقولحيث

قرأأنهالحسنعنوحكى،حفصروايةمنعاصمعنالمهدوىِذلك

إحصرات"()3(.

أنْقومشَنآنُيجرمنَكمْ)ولاَ:تعالىقولهتفسيرعندأيضاًذلكومن

الحرامِ!)4(.َالمسجدِعنِصدُّوكمْ

لأنَّهالحديبيةعامنزلتأنهاقومعنالمهدويُ)وحكى:عطئةابنقال

البيتيريدوننجدأهلمنقومبهممرالبيتعنصُدًالمسلمونلما

الاَية()5(.فنزلتصددناكماهؤلاءنصُذُ:فقالوا

وجلعزاللهلقولتفسيرهعندالمهدويعطئةابنبهتعثب)ومما

2(

3(

4(

0(

النساءسورةالمهدويتفسيروانظر،184ص4-برالوجيزالمحرًر-عطيةابن(

الكتب.دار-تفسير78رقمتفيرمخطوط78آية

.09رقمآيةالنساءسورة(

النساءسورةالمهدويتفشر،2-20230ص4-بالوجيزالمحرر-عطيةابن(

78.رقممخطوطالآيةنفس

.2رقمآيةالمائدةسورة(

المائدةسورةالمهدويتفسيروانظر،91صءب-الوجيزالمحرًر-عطيةابن(

.VAمخطوط2رقمآية
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الآخرِ!)1(.باليومِولاَبالتهيُؤمنونَولاالنًاسِرِئاءَأموالهُمْيُنفقونَ)والًذينَ

ينفقونفىالضميرمنالحالعلىنص!))رئاء":عطئةالنقال
..ث!

تفرقلاالحاللأنً،الصّلةفى"يؤمنون"ولاقولهويكون،ينفقونوالعامل

الضَلة.هوفيمماكانتإذا

هذافعلى""الذينمنتكونأنْتصحالحالأنَّ:المهدويوحكى

حكىوما،أصحوالأول،الصًلةمنليسمقطوعاًيؤمنونولايكون

()2(.ضعيفالمهدوي

عليكمْآمنواائَذينَأيُّها)يا:تعالىاللهلقولتفسيرهعندوكذلك

*حلأ)3(.اهتديتُمْإذاضلًمنيَضُركمْلاأنفُسكمْ

بالأمرمنسوخةهيقيلوقد:المهدوي)قال:عطئةابنقال

المنكر.عنوالنهيبالمعروف

()1(.قائلهيعلملاضعيفوهذامحمد:أبوالقاضيقال

طالبأبيبنمكيئَ-المفسرينمنعطئةابنمنهاستفادوممَن-

علمفيالنهايةبلوغإلى"الهدايةوتفسيرههـ(4)37المتوفىالقسِي

"القرآنإعراب"مشكلكتابوله"،علومهوأنواعوتفسيرهالقرآنمعاني

38.رقمآيةالنساءسورة()1

النساءسورةالمهدويتفسيروانظر،151ص4جى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(

78.رقممخطوط38رقمآية

1)r501رقمالمائدةسورة.

المائدةسورةالمهدويتفسيروانظر،216ص5!-الوجيزالمحرر-عطيةابن()4

.VAرقممخطوط501رقمآية
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في157واخرى87،رقمتحملالكتببدارخطيةنسخةمنهويوجد

المجاميع.فهرس

تعالى:قولهتفسيرعندذكرهمافيَتفسيرمنعطثةابنِاستفادهومما-

لِل!حتِ!)1(.أكَالونَلِلكذبِ)سفَاعونَ

حيثمنيذهبلأنَّهسحتاًالحرامالمال:)سفَىعطئةابنقال

بها()2(.يذهبأيالطاعاتيسحت

علَى)وقَفَينا:تعالىقولهتفسيرعندعطئةابننقلهماأيضاًذلكومن

فيهِالِإنجيلَوآتيناهُالتَوراةِمنيديهِبينَلمامصذَقاًمريمَبنبعيسىَآثارِهمْ

ونُوز!)3(.هُدىً

الجملةموضععلىمعطوفةمؤكدةحال)))ومصدقاً":عطئةابنقال

مصدقاًوغيرهمكيوقال،الحالموضعفيجملةفإنها،هدىفيههيالتي

()،(.الأولعلىمعطوفاً

:قالالمائدةسورةمنالآيةنفسِتفسيرعندمكيئَإلىبالرجوع)وٍ

علىعطفتهشِئتَإنالثاني"ومصدقاَ"،عيسىمنحالالأولمصذَقا"9

منحالًاجعلتهشئتوإنالتأكيد،علىأيضاًعيسىمنحالالأول

الِإنجيل()5(.

.42رقمآيةالمائدةسورة)1(

آيهَالمائدةسورةمكيتف!يروانظر،601ص5!-الوجيزالمحرر-عطيةابن()2

الكتب.دار87رقممخطوط24رقم

.46رقمآيةالمائدةسورة3()

.171ص5!-الوجيزالمحرر-عطيةابن)4(

87.رقممخطوط46رقمآيةالمائدةسورةمكيتفسير)5(
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.أرادهمااختارولعلهذكرهاكمامكيأقوالعطيَّةابنيذكرلموهنا

تفسيرمننقلعطيًةابنأنًالسابقينالمثالينفيلاحظناوقدهذا،

محتملة.مقبولةآراءهأنَّإلىيشيروبهذاعليهيعقبأنْدونمكيئَ

مريمَبنُالمسيِحُ)ما:تعالىقولهتفسيرفعندفيهتعقبهمامثالأما

!)1(.الطَعامَيأكلانِكاناصذيقةٌوامهُالرسلُقبلهِمِنْخلَتْقدْرسوذإلَأ

إلىالاحتياجعنعبارةأنَّهاوالمهدوي.مكيئَ)وحكى:عطيَّةابنقال

المعنىهذايقصدحتىإليهتدفعضرورةولابشيعقولوهذا،القائط

إذاالناظرأنَمحالهَولا،التغذِّيإلىالاحتياجعنعبارةهيوانَمابالذكر،

()2(.وغيرهذلكوجدالتغذيلواحقبذهنهتأمل

75.رقمايةالمائدةسورة()1

سورةالمهدويَتفسيروانظر:،162ص5!-الوجيزالمحرر-عطيةأبن)2(

.78رقممخطوط75رقمآيةالمائدة
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لقبرِطبيا

فائدةأيَّمامنهمواستفادالقرطبيبهمتأثرالذينالمفسرينأشهرومن

بالطبريالقرطبيتأثَرتمثلوقد،الطبريجريربنجعفرأبوالِإمام-

ذلكإلىالِإشارةدونالطبريمنيأخذكانأنهمنها،متعددةبمواقفِ

تفسيرهعندذلكومنْ-فيهتصنرثانَهأونفسهعندمنالكلامأنَموهماً

إلَأبهَايَكفرُومَابيًناتٍآيابإليئَهانزلنَا!ولقدْوجلعزَاللهلقول

.c!)1الفَاسقونَ

لابنجوابهذا:عنهمااللهرضيعباسابن)قال:القرطبييقول

انزلَوما،نعرفهماجئتنابشيءمحمديا:جم!اللهلرسولقالحيثصوريا

()2(.الآيةهذهاللهفأنزلبها؟فنتبعكبينةٍآيةٍمنْعليك

زيادةغيرمنْذاتهالكلامنجدفإنناالطَّبريتفسيرإلىرجعناماوإذا

.)3(نقصاناو

منشيءٍمعالطبريعنينقلالقرطبينجدالأحيانبعضوفي

أنبِئهمْآدمُيا)قالَ:تعايىقولهتفسيرعندمثلًاذلكومن،التصرف

السًماواتِغيبَأعلمُإنَيلكمأقُلألمْقالَبأسمائِهمْأنبأهُمْفلفَابأسمائِهمْ

!)4(.تكتمونكُنتُمْومَاتبدونَمَاوأعلمُوالأرضِ

إبليسبقصةأرادتعالىاللهأنَّإلىالطبري)وذهب:القرطبيقال

علمِهممغ-لمجربمحمدكفرواالذيناليهودوهم،آدمبنيمنأشباههتقريع

.99رقمآيةالبقرةسورة(1)

93.ص2-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(

893.ص2-!البيان-جامعالطري)3(

33.رقمآيةالبمَرةسورة)4(
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()1(.أسلافهموعلىعليهماللهنعمقدمومع،بنبؤَته

تفسيرِهعندكذلكالطبرِيالِإمامعننقلهفيالقرطبيتصرَّفومما

وكاننَاراًنُصليهِفسَوفَوظُلماًعُدواناًذلكَيَفعلْومنْ!ه:وجلعزاللهلقول

يَسيراًلأ)2(.اللَهِعلىذلكَ

آخرمنعنهنهىماعلىعائد"ذلك":الطَّبري)وقال:القرطبيقال

النًساءَتَرِثواأنْلَكمْيَحلُّلَاآمنُواائَذينَأيُّها!يَا:تعالىقولهوذلكوعيد

وعيد،بهقرِنَالسورةأولمنعنهنهىماكللأنَتَعضُلوهنَّ!و)3(،ولاَكَرهاً

قولهإلابعدهوعيدلافإنهلكم"يحللاآمنواالذينايّها"يا:قولهمنإلَّا

وطلماً!()4(.عُدواناًذلكَيَفعلْ)ومنْ

عندوذلكالطبريإلىويعزوهكلاماًينقلالقرطبيلاحظتوقد

وأهُوداًكانَمنْإلَأالجنَةَيدخلَلنْ)وقالوا:وجلعزاللهلقولتفسيره

صَادقينَ!)5(.كنتمْإنْئرهانَكمْهَاتواقلْأمانيهمْتِلكَنَصارىَ

طلب:الطبريقال"برهانكمهاتوا"قلتعالى)قوله:القرطبييقول

()6(.ينفيهمنْعلىويردّالنَظرإثباتيقضيهناالدليل

البيان-جامعالطبريوانظر:،891صا!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.151-051صأ!-

.03رقمآيةالنساءسورة)2(

.91رقمآيةالنساءسورة)3(

البيانجامع-الطبريوانظر:،157ص5-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)4(

.231-023ص8جى-

.111رقمآيةالبقرةسورة)5(

.75ص2!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)6(
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ولعل،القولهذاعلىأعثرِفلمالطَّبريتفسيرإلىرجعتولقدهذا

سمعهأنَّهأو،للطبريأنَهوَهِمَأو،المفسرينمنغيرهعننقلهالقرطبي

النص.هذابعضهامنسقطوقدمتعددةالنُّسخأنَأوسماعاً،

محمدبنالدينعماد-المفسرينمنبهموتأثرالقرطبياستفادوممن

هـ(.05)4سنةالمتوفىالهرّاسيبإلكياالمعروفالطبري

الأحكاممنَ-كثيراًالقرآنأحكام-المسفَىالتفسيركتابهمنأخذفمَد

.الخلافبمسائليتعلقماخصوصاًالفقهيةوالمسائلالشرعية

-القرآنأحكام-كتاباعنينقلالأحيانأغلبفيالقرطبيوكان

ذلك.إلىمشيراًالطًبريلِإلِكْيا

وجلعزاللهلقولتفسيرهعندالمجالهذافيالقرطبيذكرهومما

الشَهرَفَليصُمهُ!،)1(.شَهِدَمِنكُم)فَمنْ

له:-القرِآنأحكام-كتابفيالطَّبريإلكيا)ذكر:القرطبيقال

لرؤيته-يوماَثلاثينبلدأهلصامإذاأنَهعلىحنيفةَأبيأصحابوأجمع

وعشرينتسعةصامواالذينعلىأنَيوماًوعشرينتسعةبلدوأهل-الهلال

فيالمطالعكانتإذذلكيرونلاالشًافعيوأصحاب،يومقضاءيوماً

تعالى:قولهحنيفةأبيأصحابوحُخة،تختلفأنْيجوزالبلدان

علىتوجبثلاثونالعِذَةأنَبلدأهلبرؤيةوثبتالعِذَةَ!)2()ولِئكمِلوا

")3،لرؤيتهوأفطروالِرؤيته"صُوُموا:لقولهيحتجومخالفهم،إكمالهاهؤلاء

.185رقمآيةالبقرةسورة()1

.185رقمآيةالبقرةسورة)2(

النسائي-،vo-3-بفصومواالهلالرأيتمباب/البخاريأخرجه:الحديث)3(
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.()1(بلدهمفيقومكلعادةاعتباريوجبوذلك،الحديث

ماأيضأ-القرآنأحكام-الطبريإلكياكتابعنالقرطبينقلهومما

*كو)2(.مَعدوداتٍأيامٍفيالقهَواذكُروا!اله:تعالىقولهتفسيرعندذكره

بينفرقلاومحمديوسفابوقال:الطبريإلكيا)قال:القرطبيقال

أيابِمالقرآنفيالمذكورةالمعدوداتلأنَ،والمعدوداتالمعلومات

لأنالعشرأيامتتناوللاالمعدوداتأنَأحديشكولا،خلافبلاالتشريق

العَشرفيوليسِ!)3(عليهِإثمَفلَايَومينِفيتَعخلَ)فمنْ:يقولتعالىالله

المعلوماتأنَعباسابنعنرُويَوقد،الثالثدونبيومينيتعلقحكئم

الجمهور()1(.قولوهوالتشريقأياموالمعدوداتالعشر

الإِشارةدونالطبريإلكياعنينقلفوجدتهالقرطبيتتبعتوقد،هذا

قولهعندومثاله:بالمعنىذلكذكرأنَهأوِلهالكلامأنَموهمأذلكإلى

!)5(.معدودةأياماًإلاْالنازتم!نَالن)وقالوا:تعالى

حنيفةأبيعلىردّالآيةهذهفي:الثانية)المسألة:القرطبيقال

")6(،أقرائكائامالضَلاة"دعي:السلامعليهبقولهاستدلواحيثوأصحابه

.68ص3!الترمذي،013ص4-!الواحدالرجلشهادةقبولبابَ=

أحكام-الطبريإلكياوانظر،592ص2-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي(1)

11-901صا!-القرآن

.302رقمآيةالبقرةسورة)2(

.302رقمآيةالبقرةسورة)3(

أحكام-الطبريإلكياوانظر:3،ص3بر-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)4(

.178-177صا!-القرآن

.08رقمآيةالبقرةسورة5()

الرسالة.هذهمن332صالحديثهذاتخريجشق:الحديث)6(
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قالوا،عشرةوأكثرهاثلاثةوأقلهاالحيضأياميسمًىماالحيضمدةأنًفي

أحدفيهيقالالعشرةعلىزادوما،يومينأويوماًيسمىالئلا"لةدونمالأن

يومأ()1(.عشر

ذاته:الكلامنجد-الطبريإلكمِا-القرآنأحكامإلىرجعناماوإذا

!معدودةأياماًإلَأالنارتمسًنا"لن:تعالى)وقوله:الطبريإلكيايقول

أيامالضَلاة"دعي:السلامعليهبقولهاستدلالهفيحنيفةأبيعلىردفيه

وأكثرهاثلاثةوأقلهاالحيضأياميسفَىماالحيضِمدةأنَفيحيضتك"

فيهيقالالعشرةعلىزادومايومينأويومأيسمَىالئلاثةدونمالأنَ،عشرة

.ي!وماً()2(عشراحد

وهو-العربيابنكذلكالقرطبيمنهماستفادالذينالمفسرينومن

مسائلمنكثيراًالقرطبيمنهاخذوقد-هـ()543سنةالمتوفى-أندلسي

آدمُيَا)وقلنا:وجلعزاللهلقولتفسيرهعندذلكومنوالأحكامالفقه

هذهِتقرلَاولاَشِئتماحيثرَغدأمنهاوكُلَاالجنَةَوزَوجُكأنتَاسكنْ

الشًجرةَ!)3(.

الوعيدمعمنهاأكلكيفواختلفوا:العاشرة)المسألة:القرطبييقول

".الظالمينمنَ"فتكونا:قولهوهوبالقربالمقترن

علىواقعاًالنهييتأولافلمإليها،اشيرالتيغيرمنأكَلَا:قومفقال

بالظاهر.غرةإبليسكانجنسهاجميع

.01ص2ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي(1)

32.صا-!القرآن-أحكامالطريإلكيا)2(

35.رقمآيةالبقرةسورة)3(
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،القولهذاعلىبهااللهعصىمعصيةأولوهي:العربيابنقال

جنسهمنفأكلالخبزهذامنيأكلألًاحَلَفمنأنَعلىدليلوفيه:قال

وقال،فيهحَنثلا:قالواالعلماءأكثرأنَّفيهالمذاهبوتحقيق،حَنَث

حملالجنسنيتهاأوسببهاأواليمينبساطاقتضىإنْ:وأصحابهمالك

له،عينتشجرةعننهيَفإنَه،السلامعليهآدمقصةحُملتْوعليه،عليه

()1(.المعنىدوناللَّفظعلىالقولُفحُمِلجنسهابهاواريد

الكلامنجد-القرآنأحكام-العربيابنتفسيرإلىرجعناماوإذا

بنصِّه)2(.

لكمْخَلقَالًذي)هوَتعالىلقولهالقرطبيتفسيرعند:أيضاًذلكومن

جَميعاً!)3(.الأرضِفيمَا

عنالقدرةبهذهالأخبارفيوليس:العربيابن)قال:القرطبييقول

فيالآيةهذهذكرجاءوإنماوقفاً،ولاإباحةًولاحظراًيقتضيماالجملة

()4(.وحدانيتهعلىبهاليستدلوالتنبيهالدلالةمعرض

منَشيءمعالعربيابنعنالكلامهذاالقرطبينمَلوقد

)5(.التصرف

إلىالِإشارةدونالعربيابنعنينقلالقرطبيلاحظتولقدهذا

وبناتكمْامهاتُكمْعليكمْ)حُرمَتْ:تعالىاللهلقولتفسيرهفعند،ذلك

.503صا!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.91ص'-بالقرآناحكام-العربيابن)2(

.92رقمآيةالبقرةسورة)3(

.252صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)4(

.14صا-!القرآنأحكام-العربيابن)5(
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الاَية)1(.!...وخالَاتُكمْوعفَائكموأخواتُكمْ

أنَفاعلموثبت،هذاتقررإذا...الثانية)المسالة:القرطبييقول

ولاوالتحريمللتحليلمورداًليستوالأعيان،للأعيانصفةليسالتحريمِ

حركةمنْالمكلفينبأفعالوالنَهيبالأمرالتكليفيتعلقوإنمامصدراَ،

والنهيالأمراضيفللأفعالمورداًكانتلماالأعيانلكنَ،وسكون

الذيالفعلعنبالمحلالكنايةمعنىعلىمجازاًبهاوعلَّق،إليهاوالحكم

به()2(.يحل

معبذاتهاالمسألةسنجدفإنَّناالعربيابنتفسيرإلىرجعناماوإذا

".عليكم"حرًمتقولهالأولى)المسألة:العربيابنيقولالرقماختلاف

بصفاتليسالتحريمأنَأملكمالعلمفيوبلغكملكماللهبينقد

يتعلقوإنما،مصدراًولاوالتحريمللتحليلمورداًليستوالأعيان،للأعيان

الأعيانلكنً،وسكونحركةمنِالمكلفينبأفعالوالنًهيبالأمرالتكليف

بهاوعُفَقإليها،والحكموالنَهيالأمراضيفللأفعالمورداًكانتلما

به()3(.يحلالذيالفعلعنبالمحلالكنايةمعنىعلىمجازاً

نفسالعربيابنمعسلكقدالقرطبيأنَنلاحظ،تقدمومماهذا

الأحكاممجالفيالافادةحيثمنالطبريرإلكيامعسلكهالذيالمسلك

.والافادةالنقلاسلوبفيثانيةجهةومن،جهةمنالفقهية

عطيًةعظيمةًابنفائدةًالقرطبيمنهماستفادالذينالمفسرينومنَ

فقدالوجيز،رالمحرًتفسيرصاحبهـ()546سنةالمتَوفَىالأندلسي

.23رقمآيةالنساءةسور1()

.701ص5ب-القرآنالجاعلأحكام-القرطبي)2(

371.ص5-بالقرآناحكام-العربيابن)3(
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يكونلاالقرطبيتفسيرفيصفحةًتجدفقلَّماكثيراً،القرطبيعليهاعتمد

ابنتفسيرمنالقرطبيموقفتمثلولقد،إشارةأوقولفيهاعطئةلابن

أربعة:جوانبفيعطئة

ذلك.إلىالإشبارةمعحرفياًنقلاًعطئةابنتفسيرمنينقلكانأنَه:الأول

ذلك.إلىكشيرأندونعطئةابنتفسيرمنينقلكانأنه:الثاني

وهو،نفسهالىنقلهماويعزوعطيًةابنتفسيرمنينقلكانأنَه:الثالث

محمود.غيرأمر

.ويردهينقلهفيماويناقشهعطئةابنتفسيرمنينقلكانأنَه:الرابع

فقط:مثالينمنهانختارومتعددةكثيرةعليهفالأمثلةالأولالجانباما

كُنتمْومَاتُبِدونَمَا)وأعلمُ:تعالىقولهتفسيرعند:الأولالمثال

تَكتُمونَ!و)1(.

والكاتم،للجماعة""تكتمونوجاء:عطيةابن)قال:القرطبييقول

جَنىقدلقوميقالكماواتساعها،العربتجؤزعلىالقولهذافيواحد

ومنه،تعنيفقصدمعوهذا،فاعِفهمنكمأي،كذافعلتمأنتمِ:منهمسَفية

يَعقلونَ!)2(لاأكثَرهُمْالحُجراتِوراءِمنْيُنادونكَائذينَ)إن:تعالىقوبه

(+(.الأقرعوقيلعُيَينةُمنهمناداهوإنَما

فاتباغثشيأخيهِمنْلهُعُفيَ)فمنْ:!تعالىقولهتفسيرعند:الثانيالمثال

33.رقمآيةالبقرةسورة)1(

.4رقمآيةالحجراتسورة)2(

المحرر-جمطيةابنوانظر،092صا%-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(

922.صا-برالوجيز
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1(.!)بإحسانٍإليهِوأداثبالمعروفِ

"فاتباعاً"عبلةأبىبنإبراهيموقرأ:عطئةابن)قال:القرطبييقول

بمعروفٍ!)2()فَإمساك:تعالىكقوله،للواجباتسبيلوالرفع،بالنصب

الرقابِ!ه)3،(.)فضَربَكقولهمنصوبأفيأتيإليهالمندوبوأما

ذلك.إلىإشارةدونعطيًةابنتفسيرمنْوهوالنًقل:الثانيالجانب

وجبريلَورسُلهِوملائكتِهِلِلّهِعَدوّاًكانَ)منْ:تعالىقولمهتفسيرعند:فمثاله

للكافرينَ!)،(.عَذوالقهَفإنَّوميكالَ

السلامعليهماوميكائيلجبريلفيالفَسان)ولعلماء:القرطبييقول

فعشر:جبريلفيالتيفأمالغات

ثابت:بنح!انقالالحجازأهللغةوهي:جِبْريل:الاولى

فينا-اللهرسولُوجبريل-

ابنعنورُويَكثير،وابنالحسنقراءةوهيبفتحٍالجيم:جَبْريل:الثائية

يقرأوهوالنَّومفي-لمجيِماللهرسولرايت:قالأنهكثير

كذلك.اقرؤهماازاذفلاوميكائيلجَبْريل

الكوفةأهلقرأكما"جبرعيل"مثلالهمزةبعدبياء:جَبْرئيل:الثالثة

وأنشدوا:

كَتيبةٍمنْلناتلقَىفماشَهِدنَا

أمافهاجبرئيلُإلَأالدَّهرمَدى

.178رقمآيةالبقرةسورة(1)

.922رقمآيةالبقرةةسور)2(

.994صا%عطيةابن،255ص2جىالقرطبي40رقمآيةمحمدسورة)3(

.89رقمآيةالبقرةسورة)4(
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عنبكرأبيقراءةوهيمقصور"جبرعل"وزنعلى:جَبْرئِل:الرابعة

عاصم.

اللَأم.شذَدأنهإلايعمر،بنيحىقراءةوهي:مثلها:الخامسة

عكرمة.قرأوبها،همزةثمالراءبعدبألف:جبرائل:السادسة

ياء.الهمزةبعدأنًإلا:مثلها:السابعة

يعمر.بنويحىالأعمشقرأوبها،همزةبغيربياءين:جبرييل:الثامئة

.ونونياءبعدهامكسورةهمزةمعالجيمبفتح:جبرئين:التاسعة

لغةوهيهمز،غيرمنبنونالياءوت!بمكينالجيمبكسر:جبرين:العاشرة

أسدأ)1(.بني

هوكلاموهاالكلامنفسنجدفإنًناعطيًةابنتفسيرإلىرجعناماوإذا

:لغاتجبريل)وفي:عطيَّةابنيقول،عطيًةابن

نافع.قرأوبهاهمزغيرمنوالراءالجيمبكسر:جبريل

وروىكثير،ابنقرأوبهاهمزغيرمنالراءوكسرالجيمبفتح:وجَبْريل

"جبريليقرأوهوالنومفيالسلامعليهالنبيئَرأيتقالأنهعنه

كذلك.إلاأبداًأقرؤهمافلا"وميكال

عاصم.قرأوبهاواللّامالراءبينوهمزةوالراءالجيمبفتح:وجَبْرَأل

وبهاواللَأمالهمزةبينوياءالراءبعدوهمزةوالراءالجيمبفتح:وجَبْرئيل

عاصم.عنالكسائيونقلها،والكسائيحمزةقرأ

عكرمة.قرأوبهاهمزةثمالراءبعدبألف:وجَبْرائل

.الهمزةبعدياءبزيادة:وجبرائيل

الأعمش.قرأوبهابياءين:وجبراييل

يعمر.بنيحىقرأوبهامشددةولاموهمزةوالراءالجيمبفتح:وجَبْرَالّ

.37ص2-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(
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فيه.لغة:وجبرال

.أسد()1(لغةوهيالطبريقال،ونونوياءوالراءالجيمبكسر:وجبرين

فمثاله،لنفسهويعزوهعطئةابنمنِينقلهماوهوِ:الثالثالجانبأما

ويَشتَرونَالكِتابمنَاللّةأنزلَمَايَكتمونالَذينَ!إنَ:تعالىقولهتفسيرعند

النَارَ!)2(.إلَّابُطونهمْفييَأكلونَمَااولئكَقليلًائَمناًبهِ

فإنَهاالأحبار،فيكانتوإنالاَيةوهذه:)قلتُ:القرطبييقول

.يصيبها()3(دنيابسببكذلك،مختاراًالحقكتممنالمسلمينمنتتناول

عنأخذقدالقرطبيبأننجزمفإنناعطيًةابنتفسيرإلىرجعناماوإذا

لنفسه.ونسبهعزاهماعطيَّةابن

تتناولفإنَهاالأحبار،فينزلتكانتوإنْالاَية)وهذه:عطئةابنيقول

يصيبها()4(.دنيابسببكذلكمختاراًالحقكتممنالمسلمينعلماءمن

فمثالهوتعقبهعطيةابنالقرطبيفيهناقشماوهو:الرابعالجانبوأما

المَنَعليكمُوأنزلنَاالغَمامَعليكُم)وظَفَلنا:تعالىقولهتفسيرعند

وال!لوَى!)5(.

أنَمنقالهفيماعطيَّةابنالقرطبىيناقشالآيةهذهتفسيروفي

بعضمنالِإجماعبخرقواستدذ،المفسرينبإجماعطيرٌال!لوى

361.362-صصا-بالوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

.17!ارقمآيةالبقرةسورة)2(

.234ص2-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي3()

.IAAص-487صأ-%الوجيزالمحرر-عطيةابن)4(

.57رقمآيةالبقرةسورة)5(
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واللغوين.المفسرين

وقد،المفسرينبإجماعطَيرال!لوى:عطيَّةابن)قال:القرطبيقال

:فقالالهُذَليغلط

نَشُوزهَا)1(مَاإذاال!لوَىمنَالَذُلأنتُمجَهداًبِالفهِوقَاسمَهُما

أحدالمؤرخقالوقد،يصحلاالِإجماعمنَادعاهما-القرطبي-قلتُ

بلغةكذلكأنهوذكرالهذليببيتواستدزَ،العسلإنَهوالتفسيراللغةعلماء

وأنشد:،ال!لوانعينومنهبهيُسلًىلأنَهبهسفَيَ،كِنَانة

غَنِيثوإنْعنكغِنىبيماسَليتُماالسُّلوانَأشربُلو

الهذلي:بيتوذكر،العسلوال!لوى:الجوهريوقال

نَشُورُها()2(.ماإذاالسلوىمنَألذُ

بها.نشر:نشورها(1)

7804.ص!ا-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2( - t،:ابنكلاموانظر

282.صا-جىالوجيزر-المحرًالقرصبيقبلمنالمنقولعطية
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حيانبوأ

جعفرأبوالِإمام-حيانأبومنهماستفادالذينالمفسرينأشهرومن

.الطًبريجريرابن

لَهُمُقيلَ)وإذَا:تعالىلقولهتفسيرهعندحئانأبوذكرهماذلكومن

الفهُ!)1(.أنزلمَااتًبِعوا

علىعائد-لهمفيالضمير"هو-:الطبري)وقال:حيانأبوقال

منذلكويكونالظاهرهو؟هذاكُلُوا!)2(،النَاسُائها)يَاقولهمنالناس

")3((.الالتفاتباب

:الطًبريقال،أبوحيًانقالهمانجدالطبريتفسيرإلىرجعناماوإذا

كلوا!.الناسأتها)ياقولهمنالناسعلىعائد)هو

")4((.الآيةبتأويلوأولىبالصوابعندي"وأشبه:قالثم

تعالى:قولهتفسيرعندالطبريعنحيًانأبونقلهماأيضاًذلكومن

نادَينَا!)5(.الطُورِلمذْبِجانبِكُنتَ)ومَا

يتًقُونَللًذينَسأكتُبهابأنْنادينا"إذ:الطًبري)وقال:حثانأبوقال

.")6(الآية

.017رقمآيةالبقرةسورة()1

.168رقمآيةالبقرةسورة)2(

.48صا-بالمحيطالبحر-ابوحيان)3(

35.ص3-بالبيانجامع-الطبري)4(

.46رقمآيةالقصصسورة)5(

.156رقمآيةالأعرافسورة)6(
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استجبتمحمدأمةيا:حينئذال!ماءمنَنوديأنَه:هريرةأبيوعن

عليهموسىقالفحيمتذتسألونيأنْقبللكموغفر،تدعونيأنْقبللكم

وأخبرناكبأمركناديناهإذ:فالمعنىمحمدامةمناجعلنياللّهمًالسلام

بنبوتك()1(.

بالنمق،حيانأبونقلهمانجدفإنناالطبريتفسيرإلىرجعناماوِإذا

عبارةالحديثفيوزادبمطلعها،واكتفىالآيةاختصرحيانأباأنَغير

مجمد".امةمنْاجعلني"الفهئَم

موسىناديناإذالجبلبجانبمحمدياكنتَ)وما:الالبريكلاموهذ!

الذينيؤمنونبآياتناهموالذينالزكاةويؤتونيتقونللذينسأكتبهابأنْ

الآية.الأميًالنًبيَّالرسوليتبعون

نادينا،إذالطُوربجانبكنت"وما:الطَّبريعندهريرةأبيروايةوأما

أنْقبللكمواستجبتتسألونيأنقبلأعطيمكممحمدامةيانودواقال

حسنةالذُنياهذهفيلناواكتب:موسىقالحينقولهوهو:قال،تدعوني

")2((.الآية...الاَخرةوفي

وفيالطًبريعنحيًانأبينقلفيالدقَّةعدملاحظتولقدهذا

عزاهقولاًالطبريعننقلِأنًهالآخروالدليل،ذلكعلىدليلالسابقالمثال

القولأنَحيانأبوفتوهَمقومعنحكاهالطبريأنَوالواقع،للطبري

مَامثَلًايَضربَأنْيستحيلَااللّهَإنَ!و:تعالىقولهعندوذلك،للطَّبري

فوقَهَاط!كا)3(.فَمَابَعُوضةً

.231ص7جى-المحيطالبحر-جيانابو(1)

(Y)أم729-بيروت-المعرفةدارط51ص02جى-البيانجامع-الطبري.

.26رقمآيةالبقرةسورة)3(
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لأنهاحياءًالخشيةوسُفَيت،يخشىلاالمعنى)وقيل:حئانأبوقال

()1(.الطبريورجَّحه،ثمراتهمن

جلياً.واضحاًقلناهماوجدناالطبريتفسيرإلىرجعناماواذا

بعضفإنً"يس!تحيلااللهإإنقولهتأويل)وأما:الطبريقال

يستحي"لاالله"إنَمعنىيتأولكانالعرببلغةالمعرفةإلىالمنسوبين

تعالى:قولهمنذلكعلىوشمتشهدمئلأيضربأفييخثمىلااللهإن

وتستحي:ذلكمعنىأنَويزعم!)2،تَخشاهُأنْأحَقواللهُالناسَ)وتَخثَمى

والخشيةالخشيةبمعنىالاستحياءفيقول،تستحِيَهأناحقواللهالناس

الاستحياء(.بمعنى

زعماًواعتبرهالقولهذاوأنكرردًائهالطبريكلاممنيؤخذومما

الطَّبرييقول،الآيةآخرلَفسيرعندفهووترجيحهالطًبريرأيِواماوادعاءً

انْيستحيلااللهإنَ:الكلاممعنىانًوصفنابماإذاًتبيَنفقد..).

فوقها()3(.فمابعوضةبينهوماالذيبهلثبهههلماشبَهاًيصف

الزمخشريالإِمامحيَّانأبوبهمتأثرالذينالمفسرينأشهرومن

عطيةوابنالمشهور،الكشًافتفسيرصاحبهـ()537سنةالمتوفَى

الوجيز.رالمحرًتفسيرصاحبهـ()546سنةالمتوفىالأندلسي

بأنَهماوذكر،المفسرينبهذينتفسيرهمقدمةفيحيَّانأبوأشادوقد

الفصاحةفرِسانمنوفارسانوالنَّحو،واللُّغةالتفسيرأئمةمنإمامان

فيصُنفَماأجلَمنالوجيزوالمحرَّرالكشافَأنًإلىأشاركما،والبيان

.121صا-بالمحيطالبحر-حيانأبوتم)ا

.37رقمآيةالأحزابسورة)2(

.46-42صرا-!البيان-جامعالطبري)3(
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التفس!ير)1(.علم

الزمخشريوبينال!نَيحيًانأبيبينالعقيدةاختلافأنغير

وهذا،وتَأويلاتهتأمُّلاتهفيللزمخشريرَصَداًحيَّانأبيمنجعلالمعتزلي

حيثتفسيرهمنالمواضعأحدفيبذلكيصرِّحأنْحيًانبأبيحَدَاما

أوفرالقرآنعلممنْاوتيكانوإنْ-الزمخشري-الرجل)وهذا:يقول

اشياءالتفسيركتابهفَفي،اللفظوبراعةالمعنىاختراعبينوجمع،حظ

شغلفيقصيداًنظمتقد،الأحرفهذهتسطيرمنقريباًوكنت،منتقدةٌ

فذكرتالزمخشريكتادبمدحإلىواستطردتُ،اللهبكتابنفسَهُالِإنسان

()2(.تجنبهيجبممافيهماعلىنبهًتثم،محاسنهمنشيئاً

علمهلجلالةوامتدحهالزمخشريعلىأثنىقدأبوحيًانداموما،هذا

حَذِراًكانوإنْ،أقوالهوينقلبآرائهيتأثرأنْمنمناصَفلاثقافتهوواسعِ

.معتقدهجهةمنمتيقظاَ

اضربوهُ)فَقُلنَا:تعالىقولهتفسيرعندعليهبهوأئنىعنهنقلهومِفَا

!ه)3(.تعقلُونَلَعلكمْآياتهِويُريكمْالموتَىاللهُئحميكذلكَببعضِها

وفوائد،حِكئموالشروطالأسبابفيالزمخشري)وقال:حئانأبوقال

واكتسابالتكليفوأداءالتقربمنالبقرةذبحفيلماذلكشرطوانما

التشديدفيوما،الطلبعلىالقربةتقديمبحسنوالِإشعار،الثواب

إلىوالمسارعةالتشديدتركفيولآخرينلهماللّطفمنلتشديدهمعليهم

سؤالوتكئيرتفتيشغيرمنالفورعلىوارتسامها،تعالىاللهأوامرامشَال

.01-9صا-!المحيطالبحر-حيانأبو()1

.85ص7!-المحيطالبحر-حيانأبو()2

73.رقمآيةالبقرةسورة)3(
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والشفقة،بالوالدينالبرِّبركةعلىوالدلالة،الرابحةبالتجارةاليتيمونفع

منحقيقتهعلىيطلإِولاكنههيعلملابماالهازىءوتجهيلالأولاد،على

يتجود-أي-يتنوقأنْربهإلىالمتقربحقمنأنًوبيانالعلماء،كلام

حسنضرعولافخمغيرالسنفتييختارهوأنْ،بهيتقربمااختيارفي

عنرويكمابثمنهيغاليوأنْ،إليهينظرمنيوفق،العيوبمنبريئاًاللون

فيالزيادةوأنَدينار،بثلاثمائةبنجيبةٍضخَىأنَهعنهاللهرضيِعمر

وإمكانهالفعلوقتشبليجزلموإنْجائز،الفعلقبللهنسخالخطاب

الحياةوحصولبالميتالميتمسًمنأمربماوليعلمالبدِء.إلىلأدائه

فيالحاصلينالموتَينلأنً،الأسبابلاالمسببهوِالمؤثروأنَ،عقيبهإلى

حسن()1(.وهوكلامهانتهى،حياةُمنهمايتولَدأنْيُعقللاالجسمين

مأخوذاًأبوحياننقلهمافوجدتالكشَافتفسيرإلىرجعتولقدهذا

)2(.الحرفيبالنصَقالكشَافعن

عزلقولهتفسيرهعندذكرهماالزمخشريعلىحيًانأبوبهأطرىوممَّا

اللهَ!)3(.إلَّاالذنوبَيغفر)ومنْ:وجل

إلَّا،حَسَنبأثهويصفهالزمخشريكلاميمتدححيانأبانلاحظوهنا

المعتزلة.ألفاظمنْالزمخشريعلىغلبماعلىيُنئهأنَه

الرحمةبسعةذاته-الفه-وصف:الزمخشري)قال:حئانأبويقول

مفزعلاوأنهِ،لهذَنبلاكمنالذنبمنَالتائبوأنَالمغفرةوقرب

إذاالعبدلأنَ،للتائبالمغفرةيوجبعدلهوأنَ،وكرمهفضلهإلاللمذنبين

.261صا-بالمحبطالبحر-أبوحيان)1(

(r)928صأ-جىالكشاف-الزمخشري.

.135رقمآيةعمرانآلسورة)3(
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وفيهالمعووالتجاوز،وجبعليهيقدرماباقصىوالتنضُلالاعتذارفيجاء

،والقنوطاليأسعنوردععليهاوبعثللتوبةوتنشيطِالعبادلنفوستطيب

معهوحدهانَهوالمعنى،أعظموكَرمَهأجلُعَفوهُفإنجفَتوإنْالذنوبوأنَّ

انتهى.،المغفرةمصححات

المعتزلةألفاظعنيخرجلمأنَهغيرحسنكلاموهو:حئانأبويقول

والتجاوز،العفووجبقولهوفيللتائبالمغفرةيوجبعدلهوأنً:قولهفي

بالوعدالوجوبهذابأنَكلامهلتأولناالاعتزالمذهبهأنَنَعلملمولو

فقط()1(.العقلجهةمنلاالسمعجهةمنفهوالصادق

حرفياًمنقولاًالكلامنجدفإنَناالكشَافإلىرجعناماوإذاهذا،

جداً،فكثير،تفسيرهفيالزمخشريكلامحئانأبوبهتعقًبماوأما

وأفاضذلكفىِوتوسع،التعقباتبهذه-مليئاًالمحيطالبحر-تفسيرهوجاء

.المطلوبيتمبهماإذفقطبمثالينأكتفيفإنَّنيولذا

الخيراتِفي)ولُسارِعونَ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند:الأولالمثال

الضَالحينَ!)3(.منواولئكَ

بالصالحينيريدأنْويجوز:الزمخشري)قال:حثانأبويقول

-جر،محمدأصحابمنْعباسابنقولَقوئهويُشبة،انتهىال!مسلمين

علىزيادةًبالضَلاحالوصففىِأنَالظاهربلبُعذ،الزصخشريقالهوفيما

.95ص3!-المحيطالبحر-حيانأبو(1)

.464صا-بالكشاف-الزمخشري)2(

.411رقمآيةعمرانآلسورة)3(
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تعالىفقالالأنبياء،بعضُالرتبةَهذهسالولذلك،بالِإسلامالوصف

فيبرَحمتكَ)وأدخِلنيوالسلامالصّلاةوعليهنبيناعلىسليمانعنحكايةً

)ولقدِ:السلامعليهابراهيمحقِّفيتعالىوقالالصًالحينَ!)1(عِبادكَ

تعالىوقالالصَّالحينَ!)2(لمنَالآخرةِفيوإنَهُالذُنيافياصطفيناهُ

بعدتعالىوقالصَالحينَ!)3(جَعلنَاوكُلَأنَافلةًويَعقوبَإسحقَلهُ)ووَهبْنا

في!وأدخلناهمْ:الصّابرينمنَكلالكِفلِوذيو)دريسإسماعيلذكر

الضالحينَ!)4((.منَإنَهمْرحمتنا

جنًاتٍيُدخلهُورسولهُاللّهَيُطعِ)ومن:تعالىقولهتفسيرعند:الثانيالخال

!و)5(العظيمُالفوزُوذلكَفيهاخالدينَالأنهارتحتهامنتجري

علىوخالداً،خالدينوانتصب:الزمخشري)وقال:حئانأبويقول

لأنهما،لا:قلتوناراً؟لجناتصفتينيكوناأنيجوزهل:قلتفإن،الحال

فيهاهمخالدينقولكوهوالضمير،منفلابد،لههمامنغيرعلىجريأ

انتهى..فيهاهووخالداً

مذهبعلىفرعبلعليهمجمعاًليسذكرهوما:حيًانأبوقال

إذاالضميرإبرازإلىيحتاجولا،ذلكفيجوزالكوفيينعندوأما،البمريين

الآيةفيذلكجوَّزوقدالنحو،فيذكرذلكفيلهمتفصيلعليلبسلم

.91رقمآيةالنملسورة)1(

.013رقمآيةالب!قرةةسور)2(

.72رقمآيةالأنبياءسورة)3(

ا%-الكشاف-الزمخشري:وانظر،36ص3%-المحيطالبحر-حيانأبو(4)

الأنبياء.سورةمن86والآية925ص

.13رتمآيةالنساءسورة)5(
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()1(.الكوفيينبمذهبأخذاًوالتبريزيالزخاج

ابنتفسيرمنحيَّانأبواستفادفقدعطيةبابنحئانأبيتأثرعنوأما

مناللّهِعهدَينقضونَ!اثَذينَ:تعالىقولهتفسيرعندذلكومن،كثيراًعطيًة

!)2(.الأرضفيويفسدونَيُوصلَأنبهالفهُأمرَماويقطعونميثاقهِبعدِ

:أقوالأربعةفيه"الأرضفي)"ويفسدون:حئانأبوقال

عليه.الناسوحملفيهوالترغيبالكفرإلىاستدعاؤهم:أحدها

ع!ييهالنبيئَإلىهاجرمنعلىالطريقوقطعهمالسبيلإخافتهم:الثاني

وغيىهم.

العهد.نقض:الثالث

فاعلها.غيرإلىضررهاتعدىمعصيةكل:الرابع

بحسبهيإذالأفعالفيويجوزون،اللهغيىيعبدون:عطيَّةابنوقال

شهواتهم.

()3(.الرابعالقولمنقريبوهذا:حئانأبوقال

عنمنقولاًالكلاموجدناعطيةابنوقولحيَّانأبيقولطابقناماوإذا

حرفيأ)4(.عطيَّةابن

بينكمأموالكمتأكلوا)ولا:تعالىقولهتفسيرعندأيضاًوذلكومن

ابالكثماف-الزمخشريوانظر:،291ص3ب-المحيطالبحر-ابوحيان(1)

.5llص

.27رقمآيةالبقرةسورة)2(

.1YAصا-بالمحيطالبحر-أبوحيان)3(

.021صا-بالوجيزالمحرر-عطةابن)4(

017

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحُكَّام!)1(.إلىبهاوئدلوابالباطلِ

معالبيعفيالغُبنُفيهيدخلولا:عطئةابِن)قال:حئانأبويقول

انتص!..وهبةكأنهالغُبنَلأنَيبيعمابحقبقةالبائعمعرفة

()2(.صحيحوهو:حئانأبوقال

فيتعقبهبلعطئةابنمنالناقلالمتاثرموقفعلىحيانأبويقتصرولم

النحو.فيالتعقبهذاكانماوغالبأرأيهوردًوناقشهمتعددةمواضع

بهذااللّةأرادَماذافيقولونَكفرواالذينَ)وأفَا:تعالىقولهفعند

.(3)مثَلاً(،

بأنهاوقال،هنا"ماذا"فيالنحوينباختلافعطئةابنقولأبوحئانرذَ

لسانفيفصيحانوجهانلذلكوإنما،النحويينعندخلافيةمسألةًليست

:العرب

بمنزلةهيفقيل"ماذا"فيالنحويونواختلف:عطيًةابن)قال:فقال

آخر،اسمو"ذا"،اسم"ما":وقيل،اللهأراديثيءٍأي:بمعنىواحدٍاسم

ابركلامانتهى.خبره"ذا"وبالابتداء،رفعموضعفيفماالذي:بمعنى

عطية.

كذلك،وليسهناإماذا"فيالنحوييناختلافوظاهره:حيًانأبوقال

.188رقمآيةالبقرةسورة)1(

صا-!الوجيزالمحرر.عطيةابن،56ص2جى-المحيطاْلبحر-حيانأبو2()

053.

.6rرقمآيةالبقرةسورة)3(
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عندخلافٍمسألةَوليست،العربلسانفيفصيحانسائغانوجهانهماإذ

فيالوجهينهذينيجوزالنَحوعلممنطرفاًشَدامنكلُّبل،النحويين

ذكرواوالمعربينالمفسرينمنكلامهعلىوقفنامنكلوكذاهنا،"ماذا"

()1(.هنا"ماذا"فيالوجهين

وجل:عزاللهلقولتفسيرهعندكذلكعطيةابنأبوحئانبهتعقَّبومما

الأنهازتحتهامنتجريجنَاتٍلهمانَالضَالحاتِوعملواآمنواالَّذينَ)وبشِّرِ

قبل!س)2(.منرُزقناالَّذيهذاقالوارزقاًثمقمنمنهارزقواكفَما

منهذاأي،الجنسإلىإشارةهذه:عطئةابن)قال:حئانابويقول

كلامه.انتهى.قبلمنرزقناالذيالجنس

،الرزقإلىإشارةهذهبلالجنسإلىإشارةهذاوليس:حئانأبوقال

منرزقناهالذيالجنسمنبعدقولهفسّ!روقدالجنسإلىإشارةًيكونوكيف

ترىوأنت،قبلمنرزقناالذيالجنمسمنالجنسهذا:قالفكأنه،قبل

هذاالتقدِير:فكانبمنمثل،صحَّفالناقلولعلهو؟كيفالتركيبهذا

التقديرلأنَتصحيفأنهوالأظهر،قبلمنرزقناالذيالجنسمثلالجنس

بعيد()3(.الجنسمن

وضفَنهاأقوالهمودؤَنحثانأبوبهمتأثًرالذينالأعلامالمفسرينومن

فقدالكبير،التفسيرصاحبهـ()606سنةالمتوفىالرازيالفخرتفسيره

المحرًر-عطيةابنكلاموانظر:،124صاجى-المحيطالبحر-حيانأبو)1(

602.صاالوجيز-!

.25رقمآيةالبقرةةسور)2(

.025حراجىعطيةابنوانظر602،صا-بالمحيطالبحر-أبوحيان)3(
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بالرًازيحئانأبيتأثرتمثًلوقد،أقوالهمنكثيراًونقلحيانأبومنهاستفاد

موقفين:في

تعالى:قولهتفسيرعندذلكومن،بهوالاستشهادالكلامنقل:الأول

!ه)1(.عليهمأنعمتَائَذين)صراطَ

استشهدذلكفيالمفصينوأقوالالضَراطمعنىحئانأبوذكرَأنفبعد

:فقالالرَّازيبقول

القرآنهوالمستقيمالضَراطإنقالمنعلىالرازيالفخرردَّ)وقد

يجعلقدالقلبأنَّوهووجهفيوعندي:الرازيعبداللهأبو)وقال

.()2(المتقدمين

بنضَه.الكلامفوجدتالرًازيتفسيرإلىرجعتولقدهذا

بالقلبالتعقلكيفيةبيانفيحيًانأبوبهاستعانماأيضاًذلكومن

الصًدر.مكانهالذي

لهمفتكونَالأرضفييسيروا)أفلم:تعالىاللهلقولتفسيرهعندفقال

بها!)3(.يعظِونَقلودث

يجعلقدالقلبأنَوهووجهفيوعندىِ:الرازيعبداللهأبو)وقال

لهُكانَلمنلذكرىذلكَفي)إنَ:تعالىكقولهوالتدبيرالخاطرعنكناية

.7رقمآيةالفاتحةسورة(1)

تفسيرهفيالرازيكلامكذلكوانظر،27صا-بالمحيطالبحر-أبوحيان)2(

.56yصا-!

دا.6رقمآيةالحجسورة)3(
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ذلكمحلأنًبينتعالىفالله،الذَماغهوالفكرمحلًأنَقوموعندقلث!و)1(

.الصدر()2(هو

حرفياً)3(.أبوحيَّاننقلهماوجدتالرازيتفسيرإلىالرجوعولدىهذا

)والسًارقُتعالىقولهتفسيرعند:ومثالهوالرذ،التعقيببمالنًقل:الثاني

أيديَهُما!)،(.فاقطعواوالسًارقة

قراءةوجهالذيلسيبويهمنتصراًالرَّازيعلىيرذُحيًانأبانلاحظوهنا

.الاشتغالعلىبالنصبوالسارقَةَ""والسارقَ

والسارقَةَ""والسارقَعبلةأبيوابنعمروبنعيسى)وقرأ:فقال

كماالنَصب:العربكلامفيالوجه:سيبويهقال،الاشتغالعلىبالنصب

.-وجُقُهمالقُراءعامًةأي-الرفعإلَأالعامًةُأبتِولكن،فاضربهزيداًتقول

بالفخرالمدعوعمربنمحمدعبداللهأبوتجاسروقد:حيَّانأبوقال

الذي:فقاليقلهلمماعنهوقال.سيبويهعلىالريخطيبابنالرّازي

بشيء.ليسسيبويهإليهذهب

:وجوهفسادهعلىويدل

وعن!سًيماللهرسولعنبالتواترالمنقولةالقراءةفيطَعنَأنَه:الأول

قطعاً.باطلوذلكالأمةأعلام

علىسيبويهيطعنولم،عنهفَهمٍوقِلًةُيبويهعلىتقَوُّلٌهذا:قلتُ

.37رقمآيةقسورة(1)

.387ص6ب-المحيطالبحر-حيانأبو()2

.54ص23ب-الكبيرالتفسير-الرازي)3(

.38رقمآيةالمائدةسورة)4(
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المذكور()1(.التوجيهوجههابلالرفعقراءة

سيبويهقولرذَأنَهفوجدتالرازيتفسيرإلىرجعتولقدهذا،

أبوحيًان)2(.قالكمابشيليسبأنَهووصفه

أنَّهإذكاملأالرازيالإِمامعلىحيَّانأبيردَّأنقللمأنَنييلاحظكما

الشَاهد.بموضحاكتفيتولذلكصفحاتخص!فييقع

.764ص3ب-المحيطالبحر-حيانأبو(1)

.232ص11بالكبيرلتفسيرا-الرازي()2
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التفسيرفيالاستقلالية:ثانياً

المنهجيةالدراسةعلىترتَبتكنتيجةإليهاتوصلتخصيصهَهذه

الأندلسيين.المفسرينعندوالموضوعية

فيالتفسيربهاتميزكميزةالخصيصةهذهعنأتحدثأنوقبل

وبيانمدلولهاتوضيحمنبذَلاالِإسلاميالمشرقفيعنهالأندلس

منها.المقصود

بالانقطاعيوحيالأندلسفيالتفسيرفيالاستقلاليةلفظمدلولإنَ

معانيلكلِّلفطهوبل،الِإسلاميبالمشرقىبالتفسيرعلاقةلهماكلعن

كذلكالأمركانوإذا،والتاليفوالاسلوفيالمنهجفيوالمحاكاةالتقليد

فيالتفسيروعلىأولاً،التفسيرعلمعلىاللفظهذامدلولينطبقفهل

.ثانيأ؟الأندلس

التفشربصورةٍعلمعلىالصًفةهذهنُعمِّمأننستطيعلاأنَناالحقيقة

فيمتَحذ،وشروطهقواعدهعلىمتفقٌالتفسيرعلملأنًذلك،إجمالية

مغاربة،اوكانوامشارقةًالعلماءبينِذلكفيخلافولا،ومشاربهمصادره

والشعركالأدبالعلومبعضفيمتميزةواضحةًتبدوقدالصفةهذهإنَئم

وملموسٌواضختأثيرلهايكونقدوحضاريةبيئيةًعواملَهناكأنإذ،والفُغة

القُغةعلىذلكأثرُينعكسوبالتالي،عامةبصورِ؟والثقافةالفكيرعلى

والشَعر.والأدب

وأنًخصوصاًالتفسير،علمعلىتأثيرالعوامللتلكيكونأنأما

الأمركانإذا-ذكرناكماعليهامتفقومصادرهوشروطهواحدةقواعده

فيالتفسيربهاتميزكصفةهنابالاستقلاليةالمقصودفما،كذلك

؟.الأندلس

هو،الأندلسفيالتفسيرُبهاتمثزكخصيصةبالاستقلاليةالمقصودَإنَ
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الِإلحادعننائياً،المنحرفةالتياراتعنبعيداًكانالتفسيرهذاأن

الاَياتأؤَلتوالتي،الاعتقادفيالمختلفةالفِرَقآراءمنسليماً،والزَندقة

مبادئهامعتمشياًتعالىاللهكلاموف!رتوميولها،اهوائهاوفقالكريمة

ظواهرعنوتجؤَزانحرافمنذلكفيمماالرغمعلىومعتقداتها،

ومقاصدها.مدلولاتهاعنولُعدأ،الكريمةالقرآنيةالنصوص

بصورةٍالأندلسفيالفكراتجاهأنًإلىيعودذلكفيالسببإنً

عننائياً،الزيفقلاقلعنبعيداً،والريبالشوائبمنَسليمأكالن،عامة

السنةأهلمذهبسوىهناكيكنولم،المغرضةوالمهاتراتالجدل

تبوأواالذينوالفقهاءالعلماءبفضلالنفوسمنوتمكنالبلادسادالذي

فيتمثَلتالتيالنتيجةهذهإلىذلكأدىمما،الدولةفيحساسةمراكز

كانمامثللا،المتعددةالفِرَؤ،وآراءالمنحرفةالتياراتمنالفكرسلامة

الفِرَقُفيهوانتشرتالفلسفةدخلتهالذيالِإسلاميالمشرقفيالحالعليه

هوالذيالكريمالقرآناستغفَتوالتي،والمعتقداتالاَراءفيالمختلفة

ظهورإلىذلكأدىوبالتاليوأفكارها،مبادئهالخدمةالذَينأساس

كما،والباطنيالرمزيوالتفسير،الاعتزاليكالتفسيرالمنحرفةالتفاسير

وتعالى.تباركاللهآياتتأويلفيالفلاسفةآراءدخلت

المفسرينلدى-التفسيرفيالاستقلاليةهذهاتضحتلقد

الفصلهذاتقدمتالتيوالموضوعيةالمنهجيةالدراسةأثناء-ألأندلسيين

الأندلسيينالمفسرينموقفخلالهامنتحددحيث،الرسالةهذهمن

الانحرافاتمنالسليم،المستقلال!لفيال!نَيالِإتجاهفيتمثًلالذيْ

والباطنية.الِإشاريةوالرموزوالشطحات،الاعتزالية

.الاتجاهفيبالاستقلاليةيتعلقماهذا
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استقل-حقاًفهل-والتأليفوالطريقةالمنهجفيالاستقلاليةعنأما

هذاغداحتىالصثمارقةالمفسرينمنغيرهمعنالأندلسيونالمفسرون

.بها؟تميَّزواميزَةًالاستقلال

:نقولالتساؤلهذاعلىالِإجابةولدى

سبقتلماوذلك،ممكنةغيرُالجانبهذافيالتامًةالاستقلاليةإن

نزاعٍأوخلافبمحلليستوشروطاًقواعدللتفسيروهوان،إليهالِإشارة

بالمفسرينلَأثرواقدالأندلسيينالمفسرينأنًعنفضلًاهذا،العلماءبين

الكثيرعنهأخذوافقد-الطبريجريرابنالِإماموأشهرهمالمشارقة

.تفسيرهمنواستفادوا

الأندلسيينصر!نالمصلدىاستقلاليةًألمسأناستطيعفإنَنيهذاومع

التالية:النفطفيتتمثلالجانبهذافي

غالباً.والنقولبالتأثرالاكتفاءعدما-

15ردها،أووترجيحها-والمعربينللمفسرين-والآراءالأقوالعرض2-

المستقلة.العلميةالشخصيةُخلالهمنتبرزمستقلبرأيالخروج

التوجيهالمقابلوفي،والمنهجالأسلوبافيوالمحاكعاةالتقليدعدم3-

القَصَصمنِالتفاسيروتنقية،والتلخيصوالتحريروالتخصيص

ثرًةً.علميةَمادةًذلكوتعويض،أمكنماوالِإسرائيلياتوالتواريخ

،بوضوحتُدركُالمذكورةالأسسعلىتقومالتيالاستقلاليةهذهإن

الرسالة،هذهفيعرضتهاالتيوالأمثلةالنماذجخلالمنبجلاءوتظهر

مقدماتفيدونوهاالذينالأندلسيينالمفسرينبأقواليتعلقمامنهاسواء

جاءتالتيوالموضوعاتبالماذَةيتعلقفيماأوبها،والتزمواتفاسيرهم

منهجْ.منالتزموهلماتطبيقاً
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لصلَ!ص!و!رَوَدج

ضمَانرشهـلجفسعصِّيَهنرن!ش!يّن

وَجميَن/لفعّ!ينلمج!يييق

لمُن!لمجضل!سِنيرفيا!ئز!يصوَ/

المشرقيينوالمفسرينالأندلسيينالمقسرينبينالمقارنة:الأولالفصل

.والموضوعاتالمناهجفي

الأندلس.فيللتفسيرالعلميةالقيمة:الثانيالفصل
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الأولالفصل

المشرقيينالمفسرينوبينالأندلسيينالمفسرينبينمقارنة

والموضوعاتالمناهجِفي

وبينالأندلسيينالمفسرينبينمقارنةًدراسةَالفصلهذافيسأعقد

تقدموما،الفريقينمنكلخصائصلأبرزَوذلك،المشرقيينالمفسرين

تباعد.أوتقاربأوالآخر،عنبه

بصددنحنالذينفهمالأندلسيينالمفسرينمنالمقارنةفريقوأما

وأبووالقرِطبيعطيًةوابنالعربيابنوهمالرسالةهذهفيعنهمالكتابة

يمثلونأربعةَاخترتفقدالمشرقيينالمفسرينفريقوأما،حيَّان

.والرًازيوالنيسابوريوالزمخشريالطبريالِإماموهم،أعلامهم

فيبهتمئزخاصقطابعٌالمفسرينهؤلاءمنمفسرلكلِّكانوإنهذا

بينالأزمنةكانتوإنكذلك،ثقافتهاتساعوٍوتقدمهلبراعتهوفقأتفسيره

إنَ:النظرإمعانبعدنقولِأننستطيعفإننامتفاوتةًالمفسرينهؤلاء

فإنهمأزمانهموتفاوت،وكيفاَكمّاًوتفاوت!اثقافاتهماختلافعليالمفسرين

منهجهفيويتقاربونوشروطهوقواعدهالتفسيراصولفييتفقون

وموضوعاته.

أساسين:علىفستقومالمقارنةعناصرأما

المناهج.فيالمقارنة:الأول

.الموضوعاتفيالمقارنة:الثاني
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كتبفيوالبحثالنظربعدفإنَني،المناهجفيبالمقارنةيتعلقماأما

سيسيرالذيمنهجهخطوطَرسممفسَرعلى(عثرلمالمشارقةعندالتفسير

النيسابوريسوى،ذلكفيومسلكهسيرهمعالمَيحددأوتفسيرهفيعليه

تفسيرهمقدمةفيأوضحفقد-الفرقانورغائبالقرآنغرائب-تفسيرهقي

منالمرجوَّةَوغايتَهمَقصِدَهبينكماالتفسيرفيسيرهوخطوطمنهجهمعالمَ

ذلك)1(.

فقدحئانبأبيوانتهاءًالعربيبابنبدءاًالأندلسيونالمفسرونأما

موضعستكونالتيالموضوعاتوبينالتفسيرفيمنهجَهمنهمكلحدد

فيوالسببصفحاًعنهاضربمامنهمكلأوضحكماوعنايتهاهتمامه

غايةمنتفسيرهتأليفمنتوخاهوماومقصدهبنيتهحديثهختمثم،ذلك

تنيركاشفةأضواءبحقتعتبر-جميلواسلوبمُثلىطريقةوهذه-وهدف

.ومبتغاهمقصدهإلىالوصولعليهوتسهل،الباحثأمامالطريق

المفسرينغيرعندتجدهاانقلمتميزةوطريقةفريداسلوبوهذا

مناهجعنالحديثأثناءبوضوحهذاملاحظةويمكنالأندلسيين

الرسالة.هذهمنالأولالبابفيالأندلسيينالمفسرين

فهو،الموضوعاتفيالمقارنةوهو:الثانيبالأساسيتعلقماأما

وتظهر،الاتجاهاتتكشفوبهالمقارنةالدراسةهذهفيالهامالعنصر

.والتفاوتالتقاربمدىويبين،الامتيازات

الأمثلةعرضخلالمن-اللهشاءإن-كلهذلكببيانوسأقوم،هذا

اخرجكيببعضبعضهاالنصوصاقابلثم،الفريقينكلاعندوالنماذج

.9-8صاب-القرآنغرائب-النيسابوريانظر)1(
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المقارنة.الدراسةهذهمنتوخيتهاالتيبالنتائج-بالتالي-

التالية:الموضوعاتالدراسةهذهفيالبحثوسيتناولهذا

المأثور.بالتفسيرالاهتماما-

وتوجيهها.بالقراءاتالاهتمام2-

باللغة.الاهتمام3-

.الإِسرائيلياتمنالموقف4-
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الأولالموصوع

بالمأثورالتفسيرفي

الأولى:الكريمةالآية

وأنتمْإلَأتموتُنًولاَتُقاتهِحقًالقهَاتَقواآمنواائَذينَأئها)يا

!)1(.مسلمونَ

!.تقاتهحقًالله)ائقوا:تعالىقوله

اللهصدًقمنمعشريا:ثناؤهجلًبذلك)يعني:الطبريأبوجعفرقال

معاصيه.واجتناببطاعتهوراقبوهاللهخافوا"الله"اتقواورسوله

يُكفرويُذكرفلاوئشكرئعصىفلايُطاعوهوأن،خَوفهحقَّ"تقاته"حقً

يُنسى.فلَا

التأويل.أهلقالذلكفيقلناهالذيوبنحو

:قالعبدالرحمنحدثنا:قالبشار،بنمحمدحدثنا:ذلكمنذكر

:قالعبدالرزاقأخبرنا:قاليحىبنالحسنوحدثنا،سفيانحدثن!ا

نأقال"تقاتهحقًالله"اتًقواعبداللهعنمُرةعنزبيدةعنالثوريأخبرنا

يُكفع.فلاويُشكريُنسىفلاولُذكريُعصىفلااللهيُطاع

الفَفظ،هذاتفسيرفيروايةعشرةخمسذلكبعدالطَّبرييرويثم

السابقة.الروايةفيالواردوهوواحدبمعنىكلها

المثنًىبهحدثني:ذلكتأوللبل:آخرون)وقال:الطًبرييقولثم

201رقمآيةعمرانآلطسورة(1)
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قوله:عباسابنعنعليعنمعاويةحدثني،صالحبنعبداللهحدثنا

،جهادهحقًاللهفييجاهدواأن:"تقاته"حق:قال"تقاتهحنالله"اتًقوا

وآبائهمأنفسهمعلىولوبالقسطللهويقوموا،لائملومةاللهفييأخذهمولا

.1(()وأبنائهم

الصحابةأقوالمنبالمأثورالآيةفتَمرقدالطبريالإِمامنلاحظوهنا

وهذا،بسندهمرويةًذلكفيالعديدةالرواياتوحشدَ،عليهماللهرضوان

طابعهوتفسيرهعلىغدبالذيالعامالطابعأنإذكمفسر،الطبريشأن

التيالأقوالتركَالطًبرىِعملىهناالملاحظمنأنهغيربالمأثور،التفسير

نأعلىدلالةذلكوفي،ترجيحغيرمنوتأويلهاالآيةمعنىفيقيلت

ومحتملة.مقبولةٌالواردةالمعاني

السابقة:الآيةنفستفسيرعندالزمخشريقال

واجتناببالواجبالقياموهو،منهايحقُوماتقواهواجب:تقاته)حق

لاحتىالتَّقوىفيبالغوايريداستَطعتمْ!)2(ما)فاتَقوا،اللّهَونحوهالمحارم

ئعصىفَلااللهئطاعأن))هو-عبداللهوعنشيئاً،منهاالمستطاعمنتتركوا

فيتأخذهلاأنهو:وقيل،مرفوعاًورُويَ"يُنسىفلاوئذكريُكفرفلاوئشكر

يتقلا:وقيل،أبيهأوابنهأونفسهعلىولوبالقسطويقوملائملومةالله

منكالتؤدة،اتقىمن:والتُّقاة،لسانهيحرزحتىتقاتهحقعبذالله

اتأد()3(.

لأنَوذلك-بهاالطبريعنايةبالمأثوريعنلمالزمخشرينلاحظوهنا

.7I-46ص7ب-البيانجاصر-الطبري(1)

.16رقمآيةالعابنسورة)2(

(r)054صأ!-الكشاف-الزمخشري.
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الفُغويالطابِعهوِتفسيرهعلىغلبالذيالعامالطابعأنَالمعروف

أوردهلماتماماَمطابقةَجاءتعباراتهأنَالملاحظمنأنهكما-والبلاغي

الآية.لهذهتفسيرهفيالطبري

يشكروأنعينِطرفةيعصىفلايطاعأن"تقاته)+"حق:الرَّازيوقال

تعالىاللهفأنزلًبذلكلهمطاقةلاوالعباد،ينسىفلايذكروأنيكفرفلا

يُنسخولماؤلها،الآيةُهذهونسختْ"استطعتمماالله"فاتقوا:هذهبعد

مسلمونَ!()1(.وأنتمْإلًاتموتُنَ)ولاَقولهوهوآخرها

معنىذكرفيالزمخشريمعيلتقيالمثالهذافيالرازيونلاحظ

لراويه.المعنىذلكإسناددونالآية

لماعنهاللهرضيعباسابن)عن:بقولهالآيةالنيسابوريوف!ر

طرفةيعصىفلايطاعأن!وهوتقاتهحقاللهاتقواآمنواالذينأيها!يانزلت

كلهابالمواجبقيامهوأو،يُنسىفلايذكروأنيكفرفلايشكروأنعين

ويقوملائملومةاللهفييأخذهلاوأنبأسرها،المحارمعنوالاجتناب

المسلمينعلىذلكشق،والأقربينالوالدينأونفسهعلىولوبالقسط

.!()2(استطعتمماالله)فاتقوافنزلت

مجردةًعباسابنعنالروايةبذكراكتفىالنيسابوريأنَنلاحظوهنا

إسنادها.من

وذلكالكريمةالآيةهذهلتفسيرالعربيابنيتعرضلم:العربيابن

،تفسيرهفيهوالسائدالفقهيالطابعأنَإذ،فقهيةأحكاماًتتضمنلملأنَّها

فقهية.مسائلعلىتشتمللمالتيالآياتلتفسيريتعرضلمفإنَّهلذا

.016ص8-برالغيبمفاتيحءالرازي)1(

العابن.سورةمن16والآية24ص4ب-القرآنغرائب-النسِمابوري)2(
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فقالت"تقاته"حق:تعالىقولهفيالعلماء)واختلف:عطيًةابن

الئقوىغايةاللهتتقيأنالأمةوألزمتلفظهاعمومعلىالآيةنزلت:فرقة

الأمةعنذلكنسخِاللهإنَّثمالأشياء،منَشيءٍفيإخلاليقعلاحتى

نفساًالَّاالفةيُكلف)لَا!وبقولهاستطعتمماالله:)فاتقواتعالىبقوله

وغيرهم.زيدوابنأنسبنوالربيعوقَتادةال!دِّيذنكقالوسعَها!)1(

وهذههذا،منشيءٍفينسِخَلا:العِلمأهلمنجماعهَوقالت

وذلك،استطعتمفيماتقاتهحقَاللهاتقوا:هذهفمعنى،مُتَفقاتالاَيات

وهذا،يُسراًالذَينتعالىجعلوقد،ونواهيهأوامرهبحسبهوتقاتهحقأنَ

كبيرةفيولاصغيرةفيلاجملةآدمابنيعصيوألآَ،الصحيحالقولهو

لكانهذااللهكلفولوالبشر،جملةفيمتعذرأمرالعبادةفييفترألَأ

فيعَبًرواوإنما،الآيةهذهتأويلفيأحديلتزمولم،يطاقلافيماتكليفاً

يطاعأنْهو"تقاته"حقًعنهاللهرضيمسعودابنلقابأنالآيةهذهتمْسير

خيثمبنالربيععبدوكذلك،ينسىفلاويذكريكفرفلاويشكريعصىفلا

الله)اتَقوا:قولهمعنى:عنهمااللهرضيعباسابنوقال،والحسنوقتادة

.جهادهحقاللهفي!جاهدواتقاتهحق

نإتعالى!يقولتقاتهحقاللهتعالىِ)اتقواقولهمعنىفيطَاؤسوقال

()2(.مسلمونوأنتمإلَأتموتنْفلاذلكتستطيعواولمتتقو0لم

بالقرآندالقرآنففسربالمأثور،بالتفسيرعطيةابنعنايةنلاحظوهنا

إسناد.غيرمنولكنوالتابعينالصحابةبأقوالثمأولاً

.286رقمآيةالبقرةسورة)1(

.IAAص-018ص3!الوجيز-رالمحرً-عطيةابن)2(

727http://www.al-maktabeh.com



روى:واحدةمسألةٌفيه:"تقاتهحقالله)"اتقوا:القرطبيوقال

نأ"تقاتها)حقَّ:ع!يراللهرسولقال،قالعبداللهعنمرةعنالبخاري

ابنوقاليكفر)1(فلايشكروأن،ينسىفلايذكروأن،يعصىفلااللهيطاغ

الآيةهذهنزلتلماأنهالمفسرونوذكر،عَينطرفةيعصىألَأهو:عباس

وجلعزاللهفأنزلَعليهموشقًهذا؟علىيَقَوىمناللهرسولياقالوا:

وابنوالربيعقتادةعن.الآيةهذهفنسخت!)2(استطعتمماالله)فاتقوا

زيد.

الاَية،هذهإلَأشيءٌالمنسوخمنعمرانآلفيوليسةمقاتلقال

اللهفاتقواوالم!ضى،الآيةهذهتبيان"استطعتمماالله"فاتقواقولهإنًوقيل

عدمعنديكونإنماالنًسخلأنَأصوبوهذا،استطعتمماتقاتهحق

أولى.فهوممكنوالجمعُ،الجَمع

وجل:عزاللهقول:قالعباسابنعنطلحةأبيبنعليرَوَىوقد

نأ"تقاته"حقولكن،تنسختمَاته!لمحقاللهاتَمَواآمنواالذينأيها)يا

وتقوموا،لائملومةاللهفيتأخذهولاجهادهحقَّاللهسبيلفييجاهد

()3(.وأبنائكمأنفسكمعلىولوبالقسط

تمثًلتقدبالمأثورعنايتهبأنَالجميععنالتازقدهناالقرطبيونجد

سندذكربأنالجميععنوانفرد،الشريفبالحديثالقرآنتفسيرفي

أنًذكرقدكانوإذا،الحديثكتبمنمصدرهبذكروخرجه،الحديث

ابنأخرجه:وقال95،ص2%المنثورالدرفيالسيوطيأخرجه:َالحديث)1(

أبيوابنحميد،ابيبنوعبدالرحمنوالفريابيوعبدالرزاقالزهدفيالمبارك

والطبرانيالناسخفيوالنحاسحاتمأبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،شيبة

مسعود.ابنعنمردولهابنوصححهوالحاكم

.16رقمآيةالتغابنسورة)2(

.157ص4%-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)3(
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الصحابةأقوالذكرثم،درجتهذكرفقدالبخاريصحيحفيالحديث

بأسانيدها.والتابعين

منتعالىاللهحذَرهملفَا"تقاتهحقالله)"اتقوا:حيمانأبووقال

"اتَّقوابقولهأولاًفرهبهمالطاعاتبمجامعأمرهمإضلالهميريدمنإضلال

للأمرسبباًجعلهاثثَم،اللهعذابمنالتًخويفإشارةُالتقوىإذ"الله

الفهِنعمةَ)واذكرواقولهوهيبالرغبةالرهبةأردفثم،اللهبدينبالاعتصام

تماممنوهوآخربنهيبالاعتصاموالأمربالتقوىالأمردرأعقب!لم)1(عليكُمْ

.الاعتصام

فلااللهيطاعأن"تقاته"حق:والحسنوقتادةوالربيعمسعودابنقال

"حق:وقيلمرفوعاً،وروييكفر،فلاويشكر،ينسىفلاويذكر،يعصى

المعاصي.جميعاتقاء"تقاته

استطعتم"ماالله"فاتقوا:بقولهوالربيعزيدوابنوال!ذَيقَتَادةوقال

عباسابنوقال،نسِخثمبشيءإضلاليقعلاحتىالتمَوىبغايةأولاًامِروا

حقالله"اتقواقولهببيانااستطعتمماالله"فاتقوامًحكَمةٌهيوطاوس

نفسهولوعلىبالقسطويقوملائملومةُاللهفيتأخذهلاأنهو:وقيل"تقاته

لسانه.يحرزحتىتقاتهحقًعبذاللهيتقلا:وقيل،أبيهأوابنهأو

()2(.جهادهحقاللهفيجاهدواالمعنى:عباسابنوقال

الأندلسيين-المفسرينمنقبلهمنسننيتًبعحيانأبانلاحظوهنا

أسانيدها.منمجردةًوالتابعينالصحابةأقوالفيذكر

.301رقمآيةعمرانآلسورة(1)

.17-16ص3ب-المحيطالبحر-حيانأبو()2
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الخلاصة:

المفسرينتفاسيرواقعمنوالأمثلةالنماذجعرضوبعدهذا،

يلي:لمانتوصلببعضبعضهاومقابلةوالأندلسيينالمشرقيين

الطثوربالتفسيرالعنايةفيوالأندلسيينالمشرقيينالمفسرينتقاربا-

إجمالية.بصورة

التفصيل.وجهعلىالعنايةهذهتفاوت2-

التيأسانيدهاإلىمنسوبةًوالتابعينالصحابةأقواليذكركانفالطبري

كانوافقدالمذكورينالمفسرينمِنغيرهعندهذانجدلابينما،عندهثبتت

القرطبيباستثناءأسانيدها،منمجردةَوالتابعينالصحابةأقواليذكرون

مصدرهاوذكرعنهمالمرويةالأحاديثوخرَّجبأسانيدهاالأقوالذكرالذي

الحديت.كتبمن

الثانية:الآية

السَّماوآتُعرضُهاوجنَةٍرئكمْمنْمَغفرةٍإلى)وسارِعوا:تعالىقوله

!)1(.للمتَقينَاعِدَّتوالأرضُ

وبادروا"وسارعوا"بقولهذكرهتعالى)يعني:الطَّبرىِجعفرأبوقال

ومارحمتهمنذنوبكميسترماإلى:يعني"ربكممنمغفرة"إلى،وسابقوا

عليها.عقوبتكمعنعفوهمنعليكميغطيها

جنةإلىأيضاًوسارعوا:يعني"والأرضال!ماواتعرضها"وجنة

بنمحمدحدثني:ذلكمعنىأنذُكِر،والأرضالسماواتعرضها

.133رقمآيةعمرانآلسورة(1)
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:ال!دًيعنأسباطحدثنا:قالالمفضلبنأحمدحدثنا:قالالحسين

السبعالسماواتتُقرن:عباسابنقال"والأرضالسماواتعرضهاوجنة9

الجنة.عَرضُفذاكبعضإلىبعضهاالثيابتقرنكماالسبعوالأرضون

عرضهافوصفوالأرضْ"السماواتعرضها"وجنةقيلوإنما

بعرضعرضهاوصفمنوحمفناما:والمعنىوالأرضينبالسموات

ولاخَلقكمْ)ماقيلكما،والعِظَمالسعةفيتشبيهاًوالأرضالسماوات

قالوكماواحدةنفسكبعثإلَأ:يعنيا(واحِدةٍ!)كَنَفسإلًابعْثُكُم

ادثاعر:

سِفَىبِجنوبِعَذيرَهمْكأنً

قفاربلدٍفيقَاقَنَعامٌ

نَعَام.عذيرأي

آخر:قالوكما

بالعنَاقِ)2(غيرِكَوَيبَهيوماعَناقاًراحِلتيئغامَحَسبتَ

.عناقصوتيريد

الجنةهذه:لهفقيلسئللمج!ييهاللهرسولأنذكروقدجعفر:أبوقال

الليل؟أينجاءإذاالنهارهذا:فقالالنار؟فأينوالأرضالسماواتعرضها

.وغيرهصيئالرسولعنالأخبارذكر

عنخالدبنمُسلمُأخبرني:قالوهبابنأخبرنا:قاليونسثنيحدً

.28رقمآيةلقمانسورة(1)

ويل،:ويب-المعزمنالانثى:النونبفتح:عناق،الراحلةصوت:البغام)2(

نجد.بطريوَحضرموتقربعقبة:سلًى
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التنوخيلقيث:قالمُرِّةبنيعلىعنراشدٍأبيبنسعيدعنخيثمابن

قدمت:قالفند،قدكبيراَشيخاً"بحمصَ"اللهرسولإلىهرقلرسولَ

قلتُ:قاليسارهعنرجلأالصحيفةفَناولهرقلبكتاباللهرسولعلى

كتبتَإنَك:صاحبيكتاثفإذا،معاوية:قالوايقرا؟الذيصاحبكممن

النار؟فأينللمتقيناعِذَتوالأرضا(!سماواتعرضهاجنةإلىتدعوني

النهار()1(.جاءإذاالليلفأيناللهسبحاناللهرسولفقال

كماعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنالروايةهذهالطبريوروى

عنهما.اللهرضيعباسابنعنرواها

التيالجنةأنَيعنيفإنَه!للمتقين"اعدتقولهوأماجعفر:أبوقال)ثم

الذينللمتقيناللههاأعدً،السًبعوالأرضينالسماواتكعَرضعَرضها

فييقصَرواولمحدودهيتعدوافلم،ونهاهمأمرهمفيمافأطاعوهاللهاتقوا

ابنعنسلمةحدثناغمَيرابنحدثناكما،فيضيعوهعليهمحقًهواجب

السماواتعرضهاوجنةربكممنمغفرةٍإلى:)وسارعواقالاسحقَ

()2(.رسوليوأطاعأطاعنيلِمَنداراًأي"للمتقيناعذَتوالأرض

بالمأثور،التفسيرفيالسابقمسلكهنفسيسلكالطًبرينلاحظوهنا

بالحديثالقرآنثمبالقرآنأولاًالقرآنفيفسرتفسيرهفيطابعههوإذ

.عندهثبتتالتيبأسانيدهاوالتابعينالصحابةأقوالينقلثم،الشريف

جريرابناخرجهوقال،72ص2بالمنثورالدرفيالسيوطيأخرجه:الحديث(1)

89.ص2!تفسيرهفيكثيروابن،هرقلرسولالتنوخيعن

.7Tص7جى-البيان-جامعالطبري)2(
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:الزمخشري

إلىالمسارعة)أومعنى:السابقةالاَيةتفسيرعندالزمخشرييقول

به".يستحقانماعلىالإِقبال:والجنةالمغفرة

والأرضالسماواتعرضعرضهاأي"والأرضالسماوات"عرضها

والبسطة،بال!عةوصفهاوالمراد!)1(والأرضالسماء)كعرضكقوله

فيلأنَهالعرضوخمقَ،وأبسطهخلقهمنالِإنسانعلمهمابأوسحفَشُبِّهت

ابنوعنإسْتَبرقٍ!)2(منْ)بَطائنُهاكقولهللمبالغةالطولمنَأدنىالعادة

ببعفر()3(.بعضهاوصللوأرضينوسبعسماواتكسبع:عباس

القرآنتفسيربالماثور-تفسيرهفياتًبعالزمخشرينلاحظوهنا

ابنالصحابيقولذكرثم،الآيومقاصدالمعانيلتوضيحوذلك،بالقرآن

عنه.اللهرضيعباس

الموضع.هذافيإليهيشيرأوالشريفبالحديثيستشهدولم

ربكممنمغفرةٍإلى:)وسارعواتعالىقولهتفسيرعندالزَازيقال

وسارعوا:والمعنى،حذفالكلامفي:قالوا:الثالثة)المسألة.!الآية..

فعلُإلًاللمغفرةالموجبأنَشكولا،ربكممنمغفرةًيوجبه،إلى

المأموراتفعلإلىبالمسارعةأمراًهذافكان،الفنهياتوتركالمأمورات

.المنهياتوترك

الفَوْريوجبالأمرظاهرأنَفيالاَيةبهذهالأصوليينمنكثيروتم!كَ

.21رقمآيةالحديدسورة)1(

.54رقمآيةالرحمنسورة)2(

.463صا!-الكشاف-الزمخشري)3(
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:كلماتفيهوللمفسرينظاهر،ووجهه،التراخيمنويمنع

ذِكرَلأنَظاهر،وجهُهُ:أقول،الِإسلامهو:عباسابنقال:إحداها

المتناهيةالعظيمةالمغفرةمنهوالمرادالتنكيرسبيلعلىالمغفرة

الِإسلام.بسببالحاصلةالمغفرةهووذلك،العِظَمفي

أنَووَجْفة،الفرائضأداءُهو:قالطالبأبيبنعليعنرُويَ:الثاني

الكل.يَعُمأنفيجبمطلقفيهاللَّفظ

منالمقصودأنَووجههُ،عفانبنعثمانقولوهوالِإخلاصأنه:الثالث

اللهَليَعبُدواإلَّاامرُوا)وماقالكماالِإخلاصالعباداتجميع

الذَينَ!)1(.لهُفخلصينَ

الهجر.هوالعاليةأبوقاله:الرابع

لأنً:قال،إسحاقبنومحمدالضخَاكقوِلوهوالجهاد،أنَّه:الخامس

فينزلآيةستينتمامإلىأهلِكَ!)2(منْغَدوت)وإذْقولهمن

يتعلقبمامختصةوالنواهيالأوامرهذهكلفكاناحد،يوم

بالجهاد.

الاولى.التكبيرةإنَهاجبير:بنسعيدقال:السادس

الخمس.الصلواتإنَّها:عثمانقال:السابع

الكل.فيتناولعائمالثَفظلأنَالطَاعاتجميع:عكرمةقال:الثامن

،والذنوبالربامنَالتوبةإلىبادرواأي:سارعوا:الأصئمقال:التاسع

"وسارعوا":قالثمالرباعننهىأولاًتعالىاللهأنَّفيهوالوجه

عنه.النهيتقدمهـاتركفيالمسارعةأنَعلىيدلفهذا

.هرقمآيةالبينةسورة)1(

رقمآيةعمرانآلسورة)2(
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جميععنوالتوبةالواجباتأداءعلىحملهوجوبمنتقدمماوالأولى

.لمحظوراتا

بحقيقةليسذلكأنَّفمعلومالسماواتعرضبأنًهاالجنةوصففأما

والأرضال!ماواتكعرضفالمراد،للجنةعرضأتكونلاالسًماواتنفس

:سؤالانوهنا

وفيه؟والأرضالسًماواتعرضعرضهاأنًمعنىما:الأولالسؤال

:وجوه

منواحدةٍكلُّيكونبحيثطَبَقأالسَّماواتجعلتلوالمرادأن:الأول

بعضُهاوصلَثمتتجزأ،لاأجزاءمنمؤلفاًسطحاًالطبقاتتلك

فيغايةوهذا،الجنةعرضمثلذلكلكانواحدأطَبَقاًبالبعض

الله.إلايعلمهالاال!عة

إنَّماوالأرضال!ماواتعرضمثلعرضهايكونالتيالجنةأنَ:الثاني

فلاملكاً،يصيرفيمايرغبإنَماالِإنسانلأن،الواحدللرجلتكون

هذا.مقدارهاواحدلكلالمملكةالجنةتكونوأنبد

علىوالأرضبال!ماواتعرضتلوالجنةإنَ:مُسلمأبوقال:الثالث

عرضتهالاَخرالشيءبعتإذاتقول،للجنةئمناًلكانتاالبيعسبيل

الشيئينبينالمساواةموضعَيوضعالعرضفصاربهوعارضتهعليه

الشىءمقاومةمنمأخوذةلأنَها،القيمةمعنىأيضاًوكذاالقدر،في

للآخر.مِثلًامنهماواحدكليكونحتىبالشيء

عندناشيءلأنهوذلكالجنةسَعةوصففيالمبالغةالمقصود:الرابع

ال!ماواتُدامتِمافيها!وخَالدينَقولهونظيرهمنهاأعرض
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والأرضال!ماواتهوعندنا2بقاالأشياءأطولَفإنَوالأرضق!)1(

هنا.فكذاعرفناهماوفقعلىفخوطبنا

عرضهايكونفكيفالسماءفيالجنةتقولونأنتم:الثانيالسؤال

وجهين:منوالجوابالسماء؟،عرض

عليهقالالعرشوتح!ال!ماواتفوقإنَهاقولنامنالمرادأنَ:الأول

هرقلرسولَأنَورُويَا()2(الرحمنعَرشُ"سَقفُهاالفردوسِصفةفيالسلام

،والأرضالسَّماواتعرضهاجنةإلىتدعوإنَك:وقالمج!ي!مالنبيَّسأل

جاءإذاالليلفأيناللهسبحان:النبيئُفقالالنار؟فأينللمتقيناعدت

جانبفيالنهارحصلالفلكدارIC!أنه:أعلموالله:والمعنىالنهار؟)3(

والنارالعُلؤَجهةفيالجنةفكذا،الجانبذلكضدفيوالليلُالعالبممنَ

السماء؟فيأمالأرضفيالجنةعن!لكبنأنسُوشل،السّفلجهةفي

السَّماواتفوق:قال؟هيفأينقيل،الجنةتسعوسماءأرضوأي:فقال

.العرشتحتالسبع

تعالىِاللهبل،الآنمخلوقتينغيروالنارالجنةيقولونالذين:الثاني

مخلوقةَالجنةتكونأنيبعدلاالتقديرهذافعلى،القيامةقيامبعديخلقهما

()4(.أعلمواللهالأرضمكانفىبوالنارال!ماواتمكانفي

.701رقمآيةهودسورة()1

4بالمهاجرينباب-هريرةأبيعنصحيحهفيالبخارياخرجه:الحديث)2(

فإنهالفردوسفاسالوهالجنةاللهسألتمأإذا،بدايته،حديثنهايةوهو91ص

.1(الرحمنعرشفوقوسقفهاالجنةانهارتفجرومنه،الجنةواوسطالجنةأعلى

الرسالة.هذهعنvryص-الحديثتخريجسبق)3(1

.4-3ص9-جىالغيبمفاتيح-الرازي)4(
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القرآنففسَّربالمأثور،التفسيرجوانبأكملقدالرازينلاحظوهنا

واستشهد،ووضحهمعناهبينثم،الشريفبالحديثوف!ره،بالقرآن

اختارالنهايةوفي،قولكلووجَّهوِالتابعينالصحابةأقوالمنبالمأثور

الآيةسياقمعمتفقٌالأقواللكلجامعقوذأنَهيرىكانالذيالقولورخح

الكريمة.

:النيسابوري

فلأنهواوٍبغيرقرأومن4قبلهماعلىمعطوف"سارعوا")قوله:الق

.متلازمانالواحدكالشيء"وأطيعوا"وقوله"وسارعوا"قولهجعَل

حرفياًكلامهفنقلالرًازيبهاف!ربماالآيةالنيسابوريف!رولقدهذا

للتكرالأ)1(.داعيفلا-ذلكبذكراكتفيتفإنيولذا-ذلكمُشيراًالى

العربي:ابن

الاَية.هذهلتنسميريتعرضلم

عطئة:ابن

منهمواحدٍكلكأنالناسإذ،مفاعلةوهيالمبادرة:)والمسارعة

تعالىقولهإلىلَرىألَا،مفاعلةٌذلكفيفبينهمغيرهقبللِيَصلَيسرعِ

والطاعةبالتقوىسارعوامعناه"مغفرةإلى"وقوله،!)2(الخَيراتِ)فاستبِقوا

بعفوهذنوبكميسترأيفيها،لكماللهيغفرحالإلىربكمإلىوالتقرب

فيومكحولمالكبنأنسقال،الجنةويدخلكمحكمها،وإزالةعنها

.67-66!س4ب-القرآنغراثب-النيسابوري(1)

.48رقمآيةالمائدةسورة(2)
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.الِإماممعالِإحرامتكبيرةإلىمعناه"مغفرةإلى"سارعواتفسير

طاعة.كلِّفيعليهيُحتَذَىحسنمثالهذا:القاضيالفقيهقال

السّماواتكعرضتقديره!والأرضالسّماوات)عرضها:تعالىقوله

!)1(واحِدةكنفسِإلَّابَعثكُمْولاَخَلقُكمْ!الهما:تعالىكقولهوهذاوالأرض

الفصيح،المفهوَمالاقتضابهذافجاءوبعثها،واحدةٍنفسٍكخلقأي

الشاعر:قولومنه

بالعنَاقِ)2(غَيركَوَيبَهيوماعَنَاقاًراحلتيبُغامَحسِبتَ

آخر:قولومنه

قِفارِ)3(بلدٍفيقَاقَنَعامٌسِلًىبِجَنوبِعَذيرهمْكأنَّ

.نعاموعذير،عناقصوتالتقدير:

فيالعلماءفاختلف"والأرضالسماوات"عرضها:قولهمعنىوأما

مذاهب:ثلاثةعلىذلك

السماواتتُقرن:قالأنَهعنهمااللهرضيعباسابنعنفرُوي

يعلمولاالجنةعرضفذلك،الثوبيبسطكمابعضإلىبعضهاوالأرض

أبوابمنالمصراعينبينإن)):-لمجيدالنبيعنالحديثوفي،اللهإلاطولها

تزدحمكمافيهاالناسيزدحميومٌعليهاوسيأتي،سنةأربعينمسيرةالجنة

.28رقمآيةلقمانسورة(1)

ولل.:ويبالمعز،مننثىا!9ا-بالفغ:عناوَ،الناقةصوت:بغام)2(

(r)نجد.بطريقحضرموتقربعقة:سلًى
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ظِمَاءً")1(.حُضصاًوردتإذاالِإبل

فيالمجذُالراكبيسيرشجرةًالرنةفي"إنَ:وعي!سعنهالحديثوفىِ

يقطعها")2(.لاعاممائةظلها

منأكبرالجنةإنَالجمهورقولوهوعباسابنقوليقؤَيكلُهفهذا

تعالىاللهشاءحيثالسماءعنممتدةوهي،المذكورةالمخلوقاتهذه

ينكر.لاوذلك

رسولإلىهرقلرسولالتنوخيلقيت:قالمرةابيبنيعلىوروى

بكتاب-!حالنبيعلىقدمت:فقال،فندقدكبيرأشيخاً)بحمصَ"يالله

؟يقرأالذيصاحبكممن:فقلتُيسارهعنرجلالصحيفةفنَاول،هرقل

عرضهاجنةاليًتدعونيإليكتبتأنكهرقلكتابفإذا،معاويةقالوا

-لمجنر:اللهرسولفقال؟النارفأين،للمتقيناعدتوالأرضالسماوات

النهار؟)3(.جاءإذاالليلفأيناللهسبحان

اليهودمنرجلانجاء:قالشهاببنطارقعنمسلمبنقيسوروى

جنةتقولون:أحدهمافقالعنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىنجرانمن

عنه:اللهرضيعمرفقالالنار؟تكونأين،والأرضالسماواتعرضها

؟النهاريكونأينجاءإذاوالليل؟الليليكونأينجاءإذاالنهارأرأيت

مصاريعمنمصراعين"مابينبلفظالمنثورالدرفيالسيوطيأخرجه:الحديث)1(

.343ص5%عاماً"أربعونالجنة

صفةبابالخدريسعيدأبيعنصحيحهفيالبخاري:أخرجه:الحديث)2(

1ص!8الجة 4 Y،الجنةشجرصفةفيجاءمابابالجنةصفةكتابالترمذي

.0451ص2!الواقعةسورةومنماجةوابنص4!

الرسألة.هذهلن732صرتخريجهسبقالحديث)3(
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إنهدعه؟أخبرتهلِمَ:صاحبهلهفقالا-،التورافيلمثلهاإنهاليهوديفقال

مُوقِن.بكلً

أنًمنواحدطريقفيهىِكلهاالآثارفهذه:محمدأبوالقاضيقال

كله.هذاتتسعاللهقدرة

ذكرإذاوالطُول،الطُولعلىذُكرمتىيدلُّلأنهبالذَكرالعرضوخمَق

كالخيطالعرضيسيرالطويليكوتقدبل،العرضقدرعلىيدللا

عريضة.وفلاةعريضةٌبلادٌالعربقولذلكومن،ونحوه

كعرض!والأرضالسماوات)عرضها:تعالىقوله،قومٌوقال

فيفالجة،الثوبكبسطتقرببأنلاطباقاَهيكما،والأرضالسماوات

السابعة،إلىالأرضينمنوراءهاماوعرضكعرضها،وعرضهاالسماء

()1(.الطولذكرعنأغنتالعِظمعلىالدلالةوهذه

وأوضح،بالقرآنالقرآنفسرقدعطئةابننجدالمثالهذاوفي

المتنبروايةواكتفىإسنادهمنجردهأنهغير،الشريفبالحديثالمعاني

منمصدرهيذكرولمالحديثدرجةإلىيُشرولمهذا،لمج!هاللهرسولعن

الحديث.كتب

هذهأنًإلىوأشار،الآيةتفسيرفيوالتابعينالصحابةأقوالذكرثم

واحد.طريقفيبمجموعهاوتسيرالمعنىفيومتلائمةمتفقةالآثار

منمغفرةإلى!وسارعوا:الآيةتفسيرفيالقرطبيقال

الآية..!و.ربكم

.232-922ص3بر-الوجيزالمحرر-عطيةابن)1(
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المبادرة:المسارعة"وسارعوا"تعالىقوله:الأولى،مسألتان)فيه

وهيالمغفرةيوجبماإلىسارعواأي،حذفالاَيةوفىِمفاعلةمنوهي

منمغفرةإلى"وسارعواتفسيرفيومكحولمالكبنانسقال،الطاعة

أداءإلى:طالبأبيابنعليوقال،الِإحرامتكبيرة:معناه"ربكم

الربا،منالتوبةإلى:الكلبي،الِإخلاصإلىعفانبنعثمان،الفرائض

الجميع.فيعامةوالآيةهذا،غيروقيلالقتالفيالثباتإلى:وقيل

،كعرض:تقديره!والأرضالسماواتعرضها)جنةقوله:الثانية

()1(،واحدةٍكنفسٍإلَأبعثُكمْولاَخلقكمْ)ما:كقولهالمضاففحذف

الشاعر:وقال،وبعثهاواحدةنفسكخلقإلَأأي

بالعناقِغيركويبَهيوماعنَاقاًراحلتيبُغامَحسبتَ

كعرضعرضها)وجنةٍالحديد:سورةفيونظيره،عناقصوتيريد

تأويله:فيالعلماءواختلف.والأرضِ!)2(السماءِ

كمابعضإلىبعضهاوالأرضالسماواتتُقرن:العباسابنفقال

طولهايعلمولاالجنةعرضفذلك،بعض!إلىبعضهاويو!لالثيابتبسط

عنذرأبيحديثفيفإنَّينكر،لاوذلكالجمهورقولوهذا،اللهإلا

كدراهمإلًاالكرسيفيِالسبعوالأرضونالسبعالسماواتما-جي!النبي

فلاةٍفيالقيتكحلقةإلَاالعرشفيالكرسيوماالأرضمنفلَاةفيالقيت

وقدرةوالأرضالسماواتمنجداًبكثيرأعظممخلوقاتفهذهالأرضر)3(من

كله.ذلكمنأعظمالله

.28رقمآيةلقمانسورة()1

.21رقمآيةالحديدصورة)2(

.457صاجىالطبريجريرابنرواهوقالتفسيرهفيكثيرابنذكره:اشحديث)3(
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الفردوسوجنةالمأوىوجنةعدنجنة:أربعالجنات:الكلبيوقال

بعضهاوصللووالأرضالسماواتعرضمنهاجنةوكل،النعيموجنة

ببعض.

خردلًاوصرنوالأرضالسماواتكسرتلو:وال!دياسماعيلوقال

إنًالصحيحوفي،والأرضالسماواتكعرضعرضهاجنةخردلةٍفبكل

اللهقالالأمانيبهانقطعتإذاحتىويتمنىيتمنىمنزلةالجنةأهلأدنى

مسلم.خرجهالخدريسعيدأبورواهاسه)1(أمثاوعشزةذلكلك:تعالى

-سرالنبيإلىهرقلرسولالتنوخيلقيتُ:مرةأبيبنيعلىِوقال

فناولههرقلبكتاب-لمجيداللهرسولعلىقدمتُ:قالكبيرأشيخاَ""بحمصَ

قالوا؟يقرأالذيصاحبكممنفقلتُ:قاليسارهعنرجلالَصحيفة

السماواتعرضهاجنةإلىتدعونيكتبتأنكصاحبيكتابفإذا،معاوية

جاءإذاالليلفأيناللهسبحان:جم!داللهرسولفقال؟النارفأينوالأرض

أرأيتقالواحيناليهودعلىالفاروقاستدلالحجةهذهوبمثلالنهار)2(

نزعتلقد:لهفقالواالنار،فأينوالأرضالسماواتعرضهاوجنة،قولكم

.التوراةفيبما

منأكثريكونالطولأنَّالغالبلأنَ،الطولعلىبالعرضتعالىونبه

.العرضقدرعلىيدللاذكرإذاوالطولالعرض

وأبيمسعودابنعنمختلفةبألفاظصحيحهفيمسلمالِإمامرواه:الحديث)1(

قبلالنارعنوجههاللهحرفرجلمنزلةالجنةأهلأدنىإنوأولهالخدريسعيد

عنأحمدم!دفيبنحوهوالحديث،155صأجىالجنةأهلأدنىبابالجنة

.045ص2برهريرةأبي

الرسالة.هذهمن732صرالحديثتخريجسبق)2(
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وهذا،اللهإلَّايعلمهفلاطولهافأما،عرضهاوصفإنما:الزهريقال

بأحسنالبطانةفوصفه)1(استبرقٍ!همنبطائئهافُرشِعلَى)مُتكئينَكقوله

البطائن،منوأتقنأحسنتكونالظواهرأنَمعلوَمإذ،الزينةمنيُعلمما

الشاعر:قالواسعةأيعريضةوفلاةُعريضةبلاد:العربوتقول

عريضةوهياللهبلادَكان

()2(حابلكفَهالمطلوبالخائفِعلى

القَرآنفيفسرتماماعطيًةابنسلكهمايسلكالقرطبينلاحظوهنا

درجةبذكرعطيةابنعنانفردأنهغير،الشريفوبالحديث،بالقرآن

أحياناً.ومصدرهالحديث

استكملقديكونوبذلكوالتابعينالصحابةبأقوالاستشهدثم

بالمأثور.التفسيرجوانب

كلالناسإذ،مفاعلة)المسارعة:الآيةتفسيرهعندحيًانأبوقال

قولهإلىترىألامفاعلةذلكفيفبينهمغيرهقبلليصلمنهمواحد

.مهو)3(الخيراتِفاستَبِقوا)

أداءأو،عثمانقالهالِإخلاصوهوالمغفرةسببإلىوالمسارعة

منالأولىالتكبيرةأو،عباسابنقالهالِإسلامأو،علىقالهالفرائض

وأجُبير،بنِسعيدقالهالطاعةأو،ومكحولأنسقالهالِإماممعالصلاة

وأ،الضَحاكقالهالجهادأو،العاليةأبوقالهالهجرةأو،عكرمةقالهالتوبة

وينبغي،مقاتلقالهالصالحةالأعمالأو،اليمانقالهالخصرالصلوات

والحصر.التعيِّينعلىلاالتمثيلعلىالأقوالهذهتُحملأن

.54رقمآيةالرحمنصورة(1)

2ص4!-القرآنلأحكامالجامع-القرظبي)2( 0 4 - 2 0 r،يصادما:حابلكفة

الظباء.به

.48رقمآيةالمائدةسورة)3(
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علىالِإقبالوالجنةالمغفرةإلىالمسارعةومعنى:الزمخشريقال

اعتزالية.دسيسةالاستحقاقذلكوفي.انتهىبهيستحقانماكل

الجنة،إلىالموصلالسببلأنهاالجنةعلىالمغفرةذكرتقدموقد

أداةحذفبعدالسماواتعرضأي،السماواتمنالمضافوحذف

السماواتكعرضإلىالتشبيه

مذهببهذهبأم؟حقيقيتشبيههوهلاختلفواالتقديرهذاوبعد

الغايةفيوالانفساحالاتساعمنالجنةكانتلما؟العظيمةال!عة

مخلوقاتهمنالناسعلمهماأوسعوالأرضالسماواتإذ،القصوى

وأبسطه.

لاهذافعلى،للمبالغةالطولمنأدنىالعادةفيلأنهالعرضوخصَق

واسعةأىِعريضةبلادالعربوتقولالزخاجقالهحقيقةطولولاعرضيراد

الشاعر:وقال

حابلِكفةُالمطلوبِالخائفِعلَىعريضةٌوهياللهِبلادكأنً

.وغيرهعباسابنعنمرويالأولوالقول

والأرضالسماواتتُقرنوالجمهور:جبيربنوسعيدعباسابنقال

طولهايعلمولاالجنةعرضفذلك،الثيابتبسطكمابعضإلىبعضها

وسعتهاالجنةوصففيالحديثفيوردفقد،هذاينكرولاانتهىاللهإلا

كتابه.فيأشياءذلكمنعطئةابنوأورد)1(بذلكيشهدما

حيثالطولممتدةوهي،السماواتمنأكبرالقولهذاعلىوالجنة

لاذُكرإذاوالطول،الطولعلىلدلالتهبالذَكرالعرضوخصَّ،اللهشاء

الرسالة.هذهمن973صرالحديثانظر1()
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وقال،الخيطكعرضيسيراًالعرضيكونقدإذْ،العرضسعةعلىيدل

،الثيابكبسطتُقرنأنْلاطباقاًوالأرضالسماواتكعرضمعناه:قوم

إلىالأرضينمنوازاهاماوعرضكعرضهاوعرضهاالسماءفيفالجنة

.الطولعنالعرضذكروأغنى،العِظمعلىدلالةوهذه،السابعة

القيامة.يومفيهاويزادالسماءفيالجنهَ:فوْركابنوقال

الآثارونص،القرآنظاهروهو؟أخلقتالجنةفيالكلاموتقدم

بلادناأهلمنووافقهمالمعتزلةقولوهو؟تخلقلمأمالنبويةالصحيحة

نقلصحةإلىفيحتاجيزادأنفوركابنقولوأما،سعيدبنمنذرالقاضي

مجه.النبيعن

الفردوسوجنةالمأوىوجنةعدنجنة:أربعالجنان،الكلبيوقال

ببعضبعضهالووصلوالأرضالسماءكعرضمنهاجنةوكل،النعيموجنة

الله.إلاطولهاعَلمما

المقابلالعرضلاالبيععلىالمتاععرضمنهوبحر:ابنوقال

وجاء،منكمواحدكلنصيبُلساواهابهاالجنةجمورضتلوأي،للطول

ذلكفيالأصلبأنهيموإعلاماًلهمتشميفاًبالذكرفخصواللمتقينإعدادها

فيعافَاًكانالثَركمُتقوبالمتقيناريدوإن،إعدادهافيلهمتبغوغيرهم

()1(.عاصٍأومسلمكلً

منسبقهمننهجعلىسارقدحيانأبانجدالمثالهذاوفي

بالحديثيستشهدلمأنهغير،بالقرآنالقرآنفف!رالأندلسيينالمفسرين

عندالمجالهذافيعطيَّةابنذكرهوبماإليهبالِإشارةاكتفىوإنماالشريف

.57ص3جى-المحيطالبحر-حيانأبو(1)
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تفسيرها.عنالحديثبصددنحنالتيالاَيةلهذهتفسيره

الخلاصة:

المشرقيينتفاسيرواقعمنومقابلتهاالنصوصعرضوبعد

موضعبالمأثورالمسيرجعلالفريقينكلاأنَإلىنتوصلوالأندلسيين

عليه.يقومالذيوعمادهالتفسيرأصلهوإذواهتمامهعنايته

وبأقوالالشريفوبالحديث-بالقرآنالقرآنتفسيراعتمدوافقد

والتابعين.الصحابة

.المفارقاتمنشيئاًهناكأنَّغير

بينما،عندهثبتتالتيبأسانيدهاوالأقوالالأحاديثيرويفالطبري

حيًان،وأبوعطيَّةوابنوالنيسابوريوالرازىِالزمخشريكذلكيفعللا

جم!يم.اللهرسولعنالمتنبذكريكتفونوإنما

حئانوأبوعطيةوابنوالنيسابوريوالرازيالزمخشرييكونوبذلك

الناحية.هذهفيتقاربواقد

الحديثدرجةبذكرعليهمتفوققدالقرطبىِأنًكذلكونلاحظ

.غيرهعندتوجدأنقلَّالميزةوهذه،الحديثكتبمنومصدره

وابنهوواتفق،والتابعينالصحابةأقوالبتوجيهالرازيانفردكما

.الأقوالمنالأرجحاختيارفيحئانوأبووالقرطبيعطئة
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الثانيالموضوع

القراءات

الأولى:الآية

1(.وحكمةٍ!)كتابٍمنآتيتكمْلمَاالنبيينَميثاقَاللةأخذَ)وإذْ

آتيتكم""لما

الحجازقرأةُعامةفقرأته:ذلكقراءةفيالقرأة)اختلف:الطبريقال

قراءةفياختلفواأنَهمإلأ"لما"مناللامبفتح"آتيتكم"لماوالعراق

على""آتيناكمآخرونوقرأالتوحيد،على""آتيتكمبعضهمفقرا""آتيتكم

الجمع.

كذلك:ذلكقرىءإذاالعربيةأهلاختلفثم

لامالكلامأولفيمامعالتياللَأم:البصرةنحويًبعضفقال

بعدهاوالذياسم"ما"لأن،منكأفضللزيد:القائلقولنحوالابتداء

:قالكأنه،القسملامولتنصرنَه!)2(بهِ)لتؤمننًفيالتيواللام،صلة

لوأنْواللهأما:يقالكما،هِآضوفيالكلامأولفييؤكدبهلتؤمننووالله

فيباللَأمبه""لتؤمننفىِفَوَكَدَعنهايُستغنىوقدوكذا،كذالكانجئتني

وحكمة"كتابٍمنآتيتكم"ماخبرويجعلعنهايُستغنىوقد،الكلامآخر

تأتينه.واللهلعبداللهمثل"،به"لتؤمننَ

كتابآتيتكملمايريد"كتاب"من"ما"خبرجعلتشئتوإنقالط

.زائدة""منوتكون،وحكمة

.81رقمآيةعمرانآلسورة(1)

.عمرانآلسورةمنالآيةنفس)2(
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علىتدخلالتىاللَأم:وقال،كفَهذلكالكوفييننحوَيبعضوخطَأ

قامولمن"،تينهلاَقام"لمن:يقال،الأيمانبجواباتتجابالجزاءأوائل

بتوكيدليستاللامأنعلم"لا"وي!ما"جوابهافيوقعفإذا.أحسنما

جوابوهيكالأولىفتكون"لا"و"ما"موضعهايوضعلأنه،للأولى

للأولى.

غلط"مِنْ"إسقاطبمعنى"وحكمةكتابمنآتيتكم"لماقولهوأماقال

الخبرفيتقعولا:قالالأسماءمواقعتقعولاوتخرجتدخلالتي""مِنْلأنَ

والجزاء.والاستفهامالجحدفيتقعإنماأيضاً

قرأمنقراءةعلىالآيةهذهتاويلفيالأقوالوأولىجعفر:أبوقال

تكونوأن"لمهما"بمعنى"لمَا"قولهيكونأنْبالصؤاباللَأمبفتحذلك

ثم"فعل"علىمعهاالفعلُوصير""اللَأمعليهاادخلتجزاءحرف!ما"

بجوابتلقيتإذيميناًالأولىاللَأمفصارت،الأيمانبهتجاببمااجيبت

اليمين.

قراءةوذلك"لما"مناللَأمبكسر"آتيتكم"لِماآخرونذلكوقرأ

تأويله.فيذلكقارئواختلفثم،الكوفةأهلمنجماعة

النبيينميئاقاللهأخذوإذ،كذلكقرىءإذامعناه:بعضهمفقال

تأويلوكان،عندهمالذيبمعنىالقراءةهذهعلى"ما"فآتيتكمللذي

،وحكمةٍكتابِمنآتاهمالذيأجلمنالنبيينميثاقاللهأخذوإذ:الكلام

التوراةفيمحمدٍذكر:يعني،رسولجاءكمإنْثم:يعنيرسوذجاءكمثم

ذكر.منالتوراةفيعندكمللذيبهإيمانكمليكونأي"به"لتؤمننَ

أخذوإذْلمامناللَأمبكسرقرىءإذاذلكتأويك:منهمآخرونوقال

منبه""لتؤمننًقولهجعلثم،الحكمةمنآتاهمللذيالنبيينميثاقالله
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لتفعلنَ.ميثاقكأخذت:الكلامفييقالكما،الميثاقأخذالأخذ،

قائلعندالكلامتأويلفكان،الاستحلافبمنزلةالميثاقأخذلأنَ

متىوحكمةٍكتابٍمنآتاهمللذيالنبييناللهاستحلفوإذا:القولهذا

ولينصرنَه.بهليؤمننَمعهملمامصدقرسوذجاءهم

أخذ"وإذقرأمنقراءةبالصوابذلكفيالقراءتينوأولىجعفرأبوقال

ميثاقأخذوجلعزاللهلأنَ،اللَأمبفتح"آتيتكملمَاالنبيينميئاقاللة

إليهمبهابتعثهفيماخلقهإلىابتعثهلهرسولكلبتصديقالأنبياءجميع

أحدٍوصفُجائزغيرأنًهوذلككتاباً،يؤتهلممفَنأوكتاباًآتاهممنكان

منبأحدٍالتكذيبلهابيحممنِكانبأنهورسلهوجلعزاللهأنبياءمن

الكتابعليهانزلمنمنهمأنَمعلوماًوكانكذلكذلككانفإذا،رسله

"لماذلكقرأمنقراءةأنَبئناًكان،الكتابعليهينزللممنمنهموأنً

لهوجهولاكتابٍمنآتيتكمالذيأجلمنبمعنىائَلامبكسر"آتيتكم

()1(.عميقوانتزاعبعيدتأويلعلىإلَأمفهوم

التالية:الملاحظاتنوردتقدمومما

بلدإلىبنسبتهااكتفىبلأصحابها،إلىالقراءاتالطبريينسبلما-

.العراقأوالحجازأوالكوفةأهلمنالقرأةقرأ،فيقولفرائها،

فيوخلافاتهنمالنحويينآراءوذكر،المعانيعلىالقراءاتتوجيه2-

ذلك.

والقراءة-فيقول،الرأيبمجردوالصحةبالصوابالقراءةعلىالحكم3-

.-055553ص6-بالبيانجامع-الطبري)1(
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علىيحكمقدأئههذاعلىويترتب-والصحةبالصوابأولىعندنا

بمجردتكونلاالقراءةأنعلموقد،متواترةقراءةوهيبالضعفالقراءة

بينها.الترجيحيمكنلاوبالتالي،والرأيالهوى

:يلزمخشرا

بكسر"آتيتكم"لِماحمزةوقرأ((آتيناكم"لمَا)وقرىء:الزمخشريقال

لمجيءثم،والحكمةالكتاببعضإئاكمايتائيلأجل:ومعناه،ائَلام

معهاوالفعلانمصدريةماأنَّعلى،بهلتؤمننَمعكملمامصدقرسول

علىللتعليلداخلةوائَلام،المصدرينمعنىفي"وجاءكم"آلَيتكماعني

آتيتكمأنِّيلأجلولتنصرئهبالرسوللتؤمننَميثاقهماللهأخذ:معنى

غيرلكمموافقونصرتهبهبالِإيمانآمركمالذيالرسولوأنًالحكمة

مخالف.

الكتاببعضآتيتكمحين:بمعنىبالتشديدجبيربنسعيدوقرأ

ونصرته.بهالِإيمانعليكموجبلهمصدقرسولجاءكم-ثموالحكمة

والنرنالميمانوهيميماتثلاثاجتماعفاستثقلوا""لمنأصلهوقيل

ومعناها"لما"فصارتإحداهمافحذفواالميمفيبإدغامهاميماالمنقلبة

.()1(المعنىفيحمزةقراءةمننحووهذا،بهلتؤمننآتيتكمماأجللمن

هيهليبينلمأنَهغيرلقارئهاالقراءةينسبالزمخشرينلاحظوهنا

قدإبهامهذاوفي،كذلكتكونوقدلا،أمال!عةبهاقرأمتواترةقراءة

الخطأ.فيالوقوعيورث

الأوجهذكرمع،المعانيعلىالقراءا!يوجهالزمخشريلاحظناثم

.441صا-!الكشاف-الزمخشري()1
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قيامعلىيدلوذلكالقراءاتهذهبينيرجحلمأنَهغير،ذلكفيالِإعرابية

.عندهقبولهااحتمال

:يزلرًاا

مسائل:ففيه"وحكمةكتابمنآتيتكملماقوله)"وأما:الرًازيقال

بكسرحمزةوقرأاتَلامبفتح"لما"الجمهورقرأ:الأولىالمسألة

.مشددة"لما"خبيربنسعيدوقرأ،اللام

:وجهانففيهابالفتحالقراءةاما

قولهوخبرهلهصلةبعدهوالذيموصولاسم"ما"أنَ:الأولالوجه

رسولٌجاءكمثموحكمةٍكتابٍمنآتيتكمللذيوالتقدير:به"،"لتؤمنبنً

والراجع،بالابتداءرفع"ما"التقديرهذاوعلى،بهلتؤمننمعكملمامصدق

الراجعفحذف،آتيتكموهلماوالتقدير:،محذوفصلتهاهو"ما"لفظةإلى

سؤالإن:وعليهرسولاً!)1(اللهُبعثَالَّذي)أهذَاقولهمنحذفكما

الجملةمنيرجعأنْلزمموصولة"ما"كانتإذا:الأولالسؤال

لوأنَكترىألَايجز،لموإلًاالموصولإلىذكرالضَلةعلىالمعطوفة

يجز.لمزيد،انطلقثمأبوهقامالذي:قلت

إلىراجعفيهلي!"معكملمامصدقرسولجاءكم"ثم:وقوله

والدليلالأخفشعندالفضمرمقامالمُظهرإقامةيجوز:قلنا،الموصول

2(>مهوالمُحسنينَأجرَيُضيعُلااللهَفإنَّويصبرْيتَّقمنْإنَه!الهتعالىقولهعليه

!ا.ارقمآيةالفرقانسورة)1(

.09رقمآيةيوسفسورة)2(
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الصالحاتِوعَملواآمنواالذينَ)إنَوقال،أجرهيضيعلااللهفإنَّيقلولم

وذلك،أجرهمنضيعلاإنَّايقلولمعملًامهـ)1(أحسنَمنأجرَنضيعُلاإنَا

ههنا.فكذاالمضمرمقامقائمالمذكورالمُظهرلأنَ

لامهيالَّلامهذهقلنا"لمَا"قولنافيائَلامفائدةما:الثانيالسؤال

يجريماعلىإدخالهاويحسنعمرو،منأفضللزيدقولكبمنزلةالابتداء

القسَم،بمنزلة"النبيينميثاقاللهأخذ"وإذقولهلأنَّ،عليهالمُقسممجرى

.الكلامهذاتقريرفهذاللقسمالمتلقيةاللاموهذه،استحلفهموالمعنى

هيههنا"ما"أنً:والزجًاجوالمازنيسيبويهاخت!اروهو:الثانيالوجه

جاءكمثموحكم!كتابٍمنآتيتكمماوالتقدير:،الشرطلمعنىالمتضمنة

المُتلقيةهي"به"لتؤمننَقولهفيفاللام،بهلتؤَمننمعكملمامصدقرسول

للقَسم.

يتفاوتولاأُخرىوتحذفتارةًتُذكرلامهي"لما"فيالَّلامأما

يتفاوتلاإنْفلفظة،فعلتَفعلتَإنْلووالله:قولكونظيره،المعنى

في"ما"كانتالتقديرهذاوعلىههنا،فكذاوحذفها،ذكرهابينالحال

به"ولتؤمنن))"))آتيتكمعلىبالعطفجزم""جاءكم،بآتيناكمنصبموضع

الفظهرإقامهَيرىلالأنهالأولبالقولسيبويهيرضلموإنماالجزاءهو

المُضمر.مقام

قيل:كأنه،التعليللامهذاأنًفهوبالكسر"لِما"قراءةفيالوجهوأما

بهذهاختصاصهفإنَوالحِكمةَالكتابَيُؤتَمنلأنَّلهذا،ميثاقهمأخذ

القراءةهذهعلىو"ما"،والرسلالأنبياءسائرلَصديقعليهيوجبالفضيلة

.الأولالوجهفيقدمناه"سالبح!ث،وتمام،موصولةًتكون

.03-رقمآيةالكهفسورة()1
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وجهين:فيهالكشَافصاحبفذكربالتشديد"لضَا"قراءةوأما

رسولجاءكمثموالحكمةالكتاببعضآتيتكم--تالمعنىأنَ:الأول

ونصرته.بهالِإيمانعليكموجبمعكملمامصدق

وهي،ميماتثلاثاجتماعفاستثقلوا،لمن"لما"أصلأنَ:الثماني

إحداهافحذفواالميمفيبإدغامهاميماًالمنقلبةوالنونالميمان

قريبوهذابهلتؤمننآتيتكمماأجللِمن:ومعناها)الما"فصار!

المعنى.فيحمزةقراءةمن

والباقون،التفخيمعلىِبالنون""آتيناكمنافعقرأ:الثانيةالمسألة

الحُكمَ!الووآتيناهُزبِوراَ!،)1(داودَ)وآتيناقولهنافعحجة،التوحيدعلىبالتاء

العظمةعلىأدلهذاولأنَالمُستبينَ!)3(الكتابَأوآتيناهماصَبياً!)2(

المعنى،هذابهيليقالموضعوهذاالسامعٍ،قلبفيهيبةًأكثرفكان

)الحمدُ)،(!-بئناتٍآياتٍعبدهِعلىيُنزذائَذي)هوَقولهالجمهوروحجة

هذهقبلبماأشبهالقراءةهذهوأيضاًالكتابَ!)5(عبدهعلىأنزلَائَذيلفهِ

وقال"اللهأخذ"وإذالآيةهذهقبلقالتعالىلأَنهبعدها،وبماالقراءة

منالعبارةتغيرالفصاحةأبوابأحدبأنَعنهنافعوأجاب""إصري:بعدها

هدىً!وجعلناهُ:تعالىقالالواحدإلىالجمعومنالجمعإلىالواحد

وجعلناهقالكمادوننايقلولموكيلًا!دُونيمنتتخذواألَأإسرائيلَلبني

."111رقمآيةالنساءسورة)1(

.12رقمآيةمريمسورة)2(

(r)171رقمآيةالصافاتسورة.

.9رقمآيةالحديدسورة)4(

.ارقمآيةالكهفسورة5()
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.()9(أعلموالله

القراءاتعلىويقتصرلقارئهاالقراءةيَنسِبالرَّازيالِإمامنلاحظوهنا

ثم،ذلكفيالعلماءآراءذاكراًالمعانيعلىالقراءاتيوجهثم،السبع

فيالعظمةبنوننافعقراءةحجةذكرمثلما،وجدتإنالقراءةخجًةيذكر

آتيناكم.

يختر.أويرجحلمللقراءاتوتوجيههعرضهمعأنَهغير

:النيسابوري

!...آتيتكم)لما:تعالىلقولهتفسيرهعندالنيسابوريقال

بفتحها.الباقونوالخزاز،حمزةاللامبكسر"لِما":)القراءات

آتيناكم""والباقونوناؤءجعفرأبوالمتكلمجمعصيغةعلى"آتيناكم"

()2(.الوحدةعلى

القراءاتعلىويقتصرلقارئهاالقراءةينسبالنيسابورينلاحظوهنا

يرجح.أويخترلمأنَّهغيرالجمهور،بهقرأماذكرمعالسبع

:الأندلسيونالمفسرون

العربي:ابن

الآية.هذهتفسيرعندللقراءاتيتعرضلم

عطية:ابن

اللامبكسر"لِما":السبعةسوىوغيرهحمزة)وقرأ:عطيَّةابنيقول

آيةالِإسراءسورةمنوالآية،بعدهاوما171ص8جى-الخيبمفاتيح-الرازي()1

.2رقم

.236ص3ب-القرآنغراثب-النيسابوري)2(
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ومن،والرؤوسالقادةانتمإذ"آتيناكمما"لأجلوالتقديرالجر،لاموهي

الذيبمعنىالقراءةهذهفىِو"ما"،ميثاقهيؤخذالذيفهوالحالبهذهكان

الجنس،لبيان"و"من،آتيناكموه:تقديرهالصلةمنَإليهاوالعائدالموصولة

الجملةهذهفىِبدولا،الضَلةعلىمعطوفةجملة"الآية..."جاءكمثم

لمامصدقبهرسول:سيبويهعندفتقديره،الموصولعلىيعودضميرمن

،الكلاملطولبعينهاالصلةفيالذيحذفكماتخفيفاًوحذف،معكم

الضَلاتمنَوالحذفرسولاً!)1(اللّهُبعثَالًذي)أهذاتعالىقالكما

هو!هومعكم!الولما:تعالىقوله:قالالأخفشالحسنابوواما،جميلكثير

قدرهالذيالضميربمنزلةالمعنىهواذ،الموصولعلىعندهالعائد

اللّهَفإنَويصبريتَقِمن)إنَهُ:تعالىقولهفىالأخفشقالوكذلك،سيبريه

همالمحسنونإذأجرهميضيعلاالمعنىلأنالمُحسنينَ!)2(أجرَئضيعُلا

الصًالحاتِوعملواآمنواالَّذينَ)إنَ:تعالىِقولهوكذلكويصبر،ي!تقيمن

ألاَيات،هذهضارعماوكذلكعملاَ!)3(أحسنَمنأجرَنضيعُلاإنَا

أبواهيمكماالمُضمر،موضعالفظهريضعأنيرىلااللهرحمهوسيبويه

الحسن.

أخذتضنمنهالذيللقَسَمالمتعلقةائَلامهيالتؤمننً"فيوائَلام

جائز.وذلكوالمجروربالجارعليهوالمُقسمالقَسمبينوفَصلَ،الميثاق

وجهين:علىيتخرجوذلكاللامبفتح"لَما"السبعةسائروقرأ

لاموائَلام،بالابتداءرفعموضحفيموصولة"ما"تكونأن:أحدهما

أخذوإذمي:تعالىقولهمنالقَسممَجرىاجريَلمامتلقيةوهي،الابتداء

.41رقمآيةالفرقانسورة()1

.09رقمآيةيوسفيورة)2(

(r)03رقمآيةالكهفسورة
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،محذوفبقَسممتعلقولتؤمنن"لتؤمنن"قولهالابتداءوخبر!ميثاقالله

.لتؤمنن""واللهوالمعنى

علىتأملتإذانظرفيهالمعنىجهةومن،الفارسيعليأبوقالهكذا

فتأمل،تأكيداًمرتينيقعالحلفبأنَمتوجًةلكنه،التحليفوقعشيءأي

هناالضَلةعلىالمعطوفةالجملةفيالذيوالعائدالصلةفىِالذيوالعائد

هذاأنًأمَّا،حمزةقراءةفيذكرناهماماحذَعلىهماالقراءةهذهفي

فالهاء""بهتعالىقولهفهولتؤمننهوالذيالخبرمنَعائداًيقتضيالتأويل

الموصولفيبقىرسولعلىتعودأنيجوزولا"ما"علىعائد"به"من

ذكر.خبرهمنعليهعائدغيرحينئذ

أنهو،اللأَمبفتح"لَما"القراءقراءةعليهتتخرجالذيالثانيوالوجه

وهوبعدهاالذيبالفعلنصبموضعفيفتكون،شرطأللجزاء"ما"تكون

"ما"علىالداخلةوائَلامالجزمموضعفيمعطوف"جاءكم"ومجزوم

فهي،القَسملامبمجيِءالمؤذنةالموطئةولكنها،للقَسمالمتلقيةليست

قلوبهمفيوالًذينَالمنافقونينتهِلم)لئن:تعالىقولهفيائَلامبمنزلة

بهِم""لَنُغرينك:قولهفيللقَسمالمتلقيةبمجيءمؤذنةلأنهاا(مرضٌ!)

اللَاموهذه"لتؤمنن"قولهفيللقَسمالمتلقِّيةبمجيءمؤذنةهذهوكذلك

وإثباتهاتارةًحذفهاجازفلذلكعليهاالقَسميعتمدلا""أنعلىالداخلة

منهمكفروااثَذينَليمسًنَيقولونَعمَاينتهوالم)وإنتعالىقالكماتارةً

!ه)2(.أليئمعذابٌ

علىحلفإنما،لأكرمنكجئتنيلئنوالله:قولكلأنَ:الزخاجقال

.06رقمآيةالأحزابسورة(1)
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هذافيوما،الشرطعلىائَلامدخلتفلذلك،بهمعلقالشرطلأنفعلك

يحتاجلاوالمفعولمفعولةلأنًهاعائدإلىتحتاجلاجزاءكونهامنالوجه

عائد.ذكرإلى

هووكذلك،رسولعلىعائدبه!)لتؤمننتعالىقولهفيوالضمير

بوجهيحتملفلا""ولتنصرنَّهقولهفيالضميرواما،ائَلامكَسَرمنقراءةعلى

محذوفالشرطوجزاء:الِإغفالفيعليأبوقال،رسولعلىالعَودإلا

"وإذ:قولهعنالخليليعنيسألته:سيبويهقال"لتؤمنن"،:قولهبدلالة

ودخلتهاالذيبمنزلةهنا"ما":فقالأآتيناكملماالنبيينميثاقاللهأخذ

يف!راستمرثم،لأفعلنَّفعلتَلأن:قلتحينأنعلىدخلتكمااللام

اسمإنَها،الذيبمنزِلةهي:بقولهالخليلأراد:عليأبوقال،الجزاءوجه

"ما"تكونأنمنفبَروإنماكالذيموصولةأنهايردولماسمالذيأنكما

ربُّكَليوفَثنهمْلمَّاكلّا)وإنَّ:تعالىقولهفيحرفاًجاءتكماحرفاً

واللهالذُنيا!!)2(الحياةِمتَاعُلضَاذلكَكل)وإن:قولهوفيأعمالَهمْ!)1،

.()3(المستعان

القراءةويذكر،لقارئهاالقراءةينسبعطئةابننلاحظالمقامهذاوفي

علىوتوجيههاللقراءاتيعرضأنهكماإليها،ويشيرالسبعيةالمتواترة

وأعلامهم.النُّحاةائمةبأقوالمسترشداًالمعاني

يختر.أويرجحلمأنهغير

.111رقمآيةهودسورة()1

35.رقمآيةالزخرفسورة(2)

(r)146-431ص3جى-الوجيزالمحرًر-عطيةابن
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القرطبي:

ائَلامبكسر"آتيتكم"لماالكوفةأهلأ.)ؤ:القرطبيقال"آتيتك"لما

الذيلأجلميثاقهماللهأخذأيبأخذ،متعلقةوهيالذيبمعنىوهي

بهلتؤمننًمعكملمامصدقرسوذجاءكمإنثموحكمةٍكتابٍمنآتاهم

النَحاس:قال،الاستحلافمعنىفيالميثاقأخذَلأنَّ،الميثاقبعدمن

الذينميثاقاللهأخذوإذالمعنى:قال،حسنقولهذافيعبيدةولأبي

،حذفالكلامفيوقيل،التوراةذكرمنآتيتكلمابهلتؤمننَّالكتاباوتوا

كتابمنجاءكملماالناسلتعلمنَّالنبيينميثاقاللهأخذوإذوالمعنى

وأخذتم،الحذفهذاعلىودذَيؤمنوا،أنالناسعلىولتأخذنوحكمة

بمعنىكَسَرهامنقراءةفي«الما"قولهفياللامإن:وقيلإصريذلكعلى

النابغة:قالكماوحكمةٍكتابٍمنآتيتكمبعدمايعني"بَعدَ"،

سابغالعاموذاأعوامِلِسِتَةِفَعرفتُهالهاآياتٍتوهًمتُ

.أعوامستةبعدأي

يكونأنواحتمل،آتيتكمحينومعناهبالتشديدجُبيربهسعيدوقرأ

الواجب،فيزيادتهايرىمنمذهبعلى"منأفزيدتالتخفيفأصلها

،ميماتثلاثفاجتمعتللِإدغامميماًالنونوقُلبتما"،"لمنفصارت

استخفافاً.منهنالأولىفحذفت

لفظعلىآتيكموالباقونالتعظيمعلى""آتيناكمالمدينةأهلوقرأ

واحد()1(.

-فيقول-قرائهالبلدالقراءهَينسبالموضوعهذافيالقرطبيونجد

.125ص4-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

758

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نراهمثلقارئها،القراءةفينسبيعودثم،المدينةأهلوقرأالكوفةأهلقرأ

يرجح.لمأنهغيرالمعانيعلىويوجههاالواردةللقراءاتيعرضكذلث

:أبوحيان

الميموتخفيفالًلامبفتح"لَما"السبعةجمهور)وقرأ:حيًانأبوقال

بتشديد"لمَا"والحسنجبيربنسعيدوقرا،اثَلامبكسرالِما"حمزةوقرأ

الميم.

:أقوالأربعةففيهالجمهورقراءةتوجيهفاما

بعدها،بالفعلالمفعولعلىمنصوبةشرطيةماأنَ:الأولالقول

،الميثاقاللهأخذوهو،للقَسَمجواباًبعدهامالمجيءموطئةقبلهاوائَلام

والفعلا(آيةٍ!)منْننسَخْ)ماقولهفيكهي"كتابإمن:قولهفي"ومن"

عليه.الشرطيةمالتقدمالاستقبالمعناهماضي"ما"بعد

،الشرطحيزفهوفي"ما"بعدالفعلعلىمعطوف"جاءكم"ثموقوله

لأنَّ،عليهعطفتبمايربطهارابط"جاءكم"ثمقولهفييكونأنويلزم

الله"أخذلقولهجواببه""ولتؤمننَّداما،بعدالفعلعلىمعطوفجاءكم!9

ثمصَحِبتُلأيِّهِمْاقسمُ:التركيبفيالكلاممنونظيره"النبيينميثاق

التميمي،الرجلإلىلأحسنننريد،إليهلاحسننَتميميرجلإليهأحسنَ

القَسَمجوابلدلالةمحذوفالشرطوجواب،القَسَمجوابفلأحسننَ

عليه.

عليه،القَسَمجوابلدلالةمحذوفالشرطجوابالآيةفيوكذلك

.""رسولعلىعائد")بهفيوالضمير

.601رقمآيةالبقرةسورة()1
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الكسائي.قولهوشرطيةماأنَوهوالقولوهذا

بمنزلةههنا"ما":نضُهمافقالالآيةهذهعنالخليلسيبويهوسأل

فعلتلئنواللهِ:قلتحين"أنْ"علىدخلتكماالَلاَمودخلت،الذي

الفعلفيالتيوالَّلام"إنْ"فيالتيكهذه"ما"فيالتيفائَلام،لأفعلنَ

تبعكَ!ه!لمَنْذلكومثلوبه:سيبويهقالثمهنا،الِفعلفيالتيكهذه

اليمين.نيةعلىاللامدخلتانما!)1(جَهنَمَلأملأنَّمنهمْ

إنَّهابل،موصولةأنَهاالذيبمنزلةبقولهالخليليردلم:عليأبووقال

في"ما"أنَ:وسيبويهالخليلكلاممنوتحضَل،اسمالذيأنَكمااسم

كالمازنيهؤلاء،غيرالشرطيةعلىخرجهاوقد،شرطية"آتيتكم"لما

وهوجداً،لطيفخدشوفيه،عطئةوابنوالزمخشريعليوأبيوالزخاج

وإذا،عليهالقَسَمجوابلدلالةمحذوفاًالجوابكانشرطيةًكانتإذا

قلتَ:فإذامتعلقاته،ومتعلقاتهالمثبتجنسمنفالمحذوفكذلككانت

جاءنيمنالتقدير:،محذوف"من"فجواب،لأكرمنَهجاءنيلمنوالله

القَسَمجوابجنسمنمحذوفوجوابه"ما"الشرطاسمالآيةوفياكرمه

حرفبواسطةالرسولضميرهوالفعلومتعلق،عليهالمقسمالفعلوهو

جوابجن!منكانإنالمقدر"ما"فجوابالمقذَر،"ما"ضميرلاالجر،

يعودضميرٍمنذاكإذْالجوابيةوالجملةتَعَرً،لأنَّهذلكيجوزفلاَالقَسَم

عليهيدلفكيفالقَسَمجوابجنسغيرمنكانوإن،الشرطاسمعلى

جنِسمنكانإذاإلَأيحذفلاوهو،جنسهغيرمنوهوالقسمجواب

لأضربنَه،زيدضربنيلئنوالله:قلتَأنَّكلوترىألَا،القَسَمجواب

نإواللهالتقدير:يكونأنيجوزولا،أضربهزيذضربنيإنتقدرهفكيف

يرذُمافهذا،أشكُهعلىيدللالأضربنَهلأنَّ،لأضربنَّهأشُكُهزيدٌضربني

.18رقمآيةالأعرافسورة(?)
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شرطية.أنَهاعلى"ما"خرفَيمنقولعلى

والشرطالقَسَمجوابمسدًساذ"ولتؤمننَ\(:الزمخشريقولوأما

علىنضوالأنَهم،شرطية"ما"جعلمنلقولمخالفظاهرفقولجميعاً،

منأنًهعَنَىإناللّهمَّ،عليهالقَسَمجوابلدلالةمحذوفالشرطجوابأنَ

وأما:يقالأنفيمكن،مسذَهمايسِدّالِإعرابتفسيرلاالمعنىتفسيرحيث

والقَسمالشرطَأعنيمنهماكلًألأنَيصحفلاالإِعرابتفسيرحيثمن

الشرطلأنَّعليهمامحمولاًهذايكونأنيمكنولا،حِدهعلىجواباًيطلب

جهةعلىيطلبهوالقسمجزمموضعفيهفيكونالعملجهةعلىيقتضيه

يكونأنومُحالٌ،الِإعرابمنلهموضعفلافطِعملبغيرالمعنويالتعلق

الِإعراب.منَلهموضعولاالِإعرابمنَموضعلهالواحدالشيء

مبتدأهموصولة"ما"تكونأذوهووغيرهعليأبوقاله:الثانىِالقول

جاءكم""ثمو""آتيناكموهتقديرهمحذوفوالعائد""آتيناكموصلتها

جاءكمثمتقديرهمحذوفالموصولعلىمنهاوالعائدالصِّلةعلىمعطوف

مذهبذلكأنًوزعمواخرجواهكذا،عليهالمعنىلدلالةفحذفبهرسول

عنالعاريةالجملةلهذهالربطأنً:الأخفشمذهبعلىوخرجوه،سيبويه

جاءكمثم:قيلفكأنهالموصولهولأنه"معكم"لَمابقولهحصلالضمير

روى،قليلأنَهإلًاالضميربغيرالضَلةفيالربطجاءوقد،لهمصدقرسول

:وقالعنهرويتيريدون،الخدريعنرويتالذيسعيدأبوكلامهممن

موطنِكُلفيأنتَليلىرَبًفَيا

أطمعُاللهرحمةِفيالَّذيوأنتَ

القَسَممنالجملة"ما"هوالذيالمبتدأوخبر،أطمعرحمتهفييريد

الموصولعلىِعائدبهفيوالضميربه""لتؤمننوهووجوابهالمحذوف

المبتدأعنخبراَوقعتالتيالجملةتخلولئلارسولعلىيعودولا،المبتدأ
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هىِآخرهإلىآتيناكملماهيالتيالابتدائيةوالجملة،بهيربطهارابطمن

ميثاقاللهأخذ"وإذقولهوهوالقَسَممَجرىاجريَمابهاالمتلقىالجملة

1(.النبيين

موصولة"ما"تكونأنوهو،العلمأهلبعضقاله:الثالثالقول

،وحكمةٍكتابِمنآتيناكممالتبلغنَالتقدير:،القَسَمجواببفعلمفعولة

علىتقعإنَماَالقسملاملأن،عليهللدلالةلتبلغنَّحذفأنهإلًاقال

)ثم:تعالىقالثمحذفالفعلهذاعلىالَّلامهذهدلتفلما،الفعل

هذاعلى،ولتنصرنَهبهلتؤمننًوهومحمدمههمعكملمامصدقرسولجاءكم

قَسَمجواببه""لتؤمننيكون:ويعني.انتهى.النَظميستقيمالتقدير

ليضربنتريدلزيداًواللهكلامهممنيحفظلاجداًبعيدوهذا،محذوف

زيداً.

"لفَا"تخفيف"لما"يكونأنوهوإسحقابنقاله:الرابعالقول

التشديد.قراءةتوجيهويأتي،آتيناكمحمِنوالتقدير:

موصولة"ما"و،للتعليلهىِ""ائَلامف:حمزةقراءةتوجيهوأما

لهاوالرابطالصلةعلىمعطوف"جاءكم"ثمو،محذوفوالعائد""بآتيناكم

الذيالظاهرهذاوإما،سيبويهالىنسبماعلىبهإضمارإما،بالموصول

()1(.الحسنأبيمذهبعلىالموصولهوالمعنىفيلأنَه"معكم"لماهو

انتقل-الجمهورقراءةأبوحيانبهاوخهالتيالأربعةالأقوالبيانوبعد

حئانأبوينتهيأنوبعد...حمزةلقراءةتوجيههفيالزمخشريعلىليردَّ

بتشديد"لما"والحسنجبيربنسعيدقراءةيوجهالزمخشريعلىالرذَمن

بعدها.ئا905ص2ب-المحيطالبحر-حيانأبو(1)
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قراءةتوجيهفيسلكهالذيالمسلكنفسحيانأبويسلكوهكذا-الميم

الجمهور.

بالقراءاتاهتمامهجهةمنعليهللحكمبهيكتفيقدروهذا

وتوجيهها.

ووتجَه،السبعيةالمتواترةالقراءةوبيَنلقرائها،القراءاتنسبفقد

فردًوناقشهاتوجيههافيالعلماءآراءوعرض،المعانيعلىالقراءات

النحو.أئمةبأقوالمستدلَاَالقويةالوجوهواختار،ضعيفها

المفسرينتفاسيرواقعمنوالنصوصالنماذجعرضوبعدهذا،

أوجهتمثلوهيالتاليةالنتائجترتيبنستطيعوالأندلسيينالمشرقيين

بعنايةتتميزالعامةالسِّمةكانتهـان،الفريقينبينوالتباعدالتقارب

.القراءاتبموضوعالجميع

هنا،والمَرطبيالطبريباستثناءلقارئهاالقراءةنسبةفيالجميعالتقىِا-

قرأعبارة،عندهمافوردت،قرائهالبلدالقراءاتمنهماكلنسَبفقد

.العراقأوالحجاز،أو،الكوفةاهلمنالقَرَأة

والتقىغيرها،وذكر-المتواترةالسبعيةالقراءةببيانالأندلسيوناهتئَم2-

والنيسابوري.الرًازيالنقطةهذهفيمعهم

النيسابوريباستثناء-المعانيعلىالقراءاتتوجيهفيالجميعتقارب3-

توجيه.غيرمنلقارئيها-ونسبتهابعرضهااكتفىفقد

ذلكفيالرازيشاركهماوإن-الجميععلىحيًانوأبوعطئةابنتفوق4-

،المتواترةالقراءاتتوجيهفيالواردةالعلماءآراءومناقشةجمرضفي-

وردماعلىوالاستدلال،السبعةعنتَردلمالتيالضعيفةالوجوهرذَوفي

.النحاةأثمةآراءواقعمنعنهم
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الذيالطًبريَباستثناءالقراءاتبينالترجيحعدمفيالجميعالتقى5-

أولىهيوقال"آتيتكم"لما:قولهفيوالتخفيفالفتحقراءةرحى

الترجيحأنَيرىمنرأيعلىالصوابجانبوقد،بالصًوابالقراءتين

متواترتين.قراءتينبينيكونلا

الثانية:الآية

.رقيباً!هه)1(عليكمْكانَاللهإنَّوالأرحامبهِتساءلونَائَذيالنهَ)واتَقوا

بالخفض""والأرحامقرأمن)قول:الفَبريجريرابنقمال

الذياللهواتَقواأراد:كأنه"به"قولهفيالتيالهاءعلىب"الارحام"

منَفصيحغيروذلكمخفوضفكنَىبظاهرفعطف،وبالأرحامبهتساءلون

إلَآالخفضفيفكَنَى)2(علىبظاهرتُنسَقُلالأنَها،العربعندالكلام

الشَعر.لضيقوذلكالشَعر،ضرورةفي

المنطقمنالمكروهاختيارإلىالمتكلميضطرشيءفلاالكلاموأما

فيمُكنَىعلىظاهررذمنالشِّعرفيجاءومفَا،منهالِإعرابفيوالرديء

الشاعر؟قولالخفضحال

سُيوفَناالسًواريمثلِفينُعلِّقُ

نَفانِص)3(غُوْطوالكَعبِبيْنهاوما

مكنيةوهيبينهاقولهفي"والألف"الهاءعلىظاهروهو"ب"الكعبفعطف

نأالأرحامواتقوابهتساءلونالذياللهواتقواذلكتأويلآخرونوقال

تقطعوها.

.أرقمآيةالنساءسورة)1(

الضمير.:مكنى،النسقعطف-تعطف:تنسق)2(

الثثين.بينالهواء:نفانف،الأرضمنالمطمئن:الغوط)3(
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واتقوا:بمعنىنصباًقرأهمنذلكقرأالتأويلهذاوعلى:جعفرأبوالق

في"ب"الأرحامعطفاًتقطعوهاأنالأرحامواتقوابهتساءلونالذياللهْ

.ذكرهتعالىاللهاسمعلىبالنَّصبإعرابها

النَصبذلكفيغرِهايقرأأنلقارىءنستجيزلاالتيوالقراءةقال

تقطعوهاأنالأرحامواتمَوابمعنى"والأرحامبهتساءلونالذياللهأواتقوا

حالفيفكنًىعلىالأسماءمنَبظاهرٍتعِطفُلاالعربأنبيناقدلما

أ)1(.قبلوصفتقدماعلىالشَعرضرورةفيإلَأالخفض

لكنه،خفضاًولانصباًلاقارئهاإلىالقراءةينسبلمهناالطبريونجد

عطفاًبالخفض""والأرحامقراءةورد،المعانيعلىالقراءتينمنكلأوخه

إلااستعمالهونجدرةفصاحتهلعدموذلك"به"فيالمخفوضالضميرعلى

غيرها.يجزولمالنًصبقراءةرخحثم،يقولكماالشَعرضرورةفي

قراءةهيإنما،بجوازهايقلولمالطبريرذَهاالتيالقراءةأنَوالواقع

جمهورقالهماعلىمَبنيّاًالقراءةلهذهرذُهوجاء،متواترةقراءةوهيحمزة

دونالمخفوضالمضمرعلىالظاهرعطفجوازعدممنالبصرةنحاة

الخافض.إعادة

:الزمخشري

فالنَصب،الثلاثبالحركات""والأرحام)وقرىء:الزمخشريقال

محلعلىيعطفأنأو"،والأرحامالله"واتقواعلىإما:وجهينعلى

مسعودابنقراءةوينصرهوعمراً،بزيدمررت:كقولكوالمجرور،الجارً

وليسالمضمرعلىالظاهرعطفعلىوالجر:"،وبالأرحامبه"تسألون

كيءٍوالمجروروالجاز،كاسمهمتصلالمتَصلالضميرلأنَبسديد،

.951ص7-برالبيانجامع-الطبرى1ِ()
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شديديوزيد،غلامهوهذاوبزيد،بهمررت:قولكفيفكانا،واحدٍ

الكلمة،بعضعلىالعطصأشبهلتكررهالاتصالاشتذَفلما،الاتصال

غلامهوهذاوبزيد،بهمررت:كقولك،العاملتكريرووجبيجزفلم

وعمروٍبزيدومررتوزيدأرأيتك:قولكصحةإلىترىألَازيد،وغلام

علىبأنهاالقراءةهذهلصحةتمحلوقديتكرر،لملأنَهالاتصاليَقوَلملما

ونظيرها:الجازتكريرتقدير

عَجبِ-منْوالأيامِبكَفما-

على"كذلك"والأرحائمقيلكأنهمحذوفخبرهمبتدأأنًهعلى:والرفع

أنَهم:والمعنى،بهيتساءلونمماالأرحامُأو،يتقىمماوالأرحاممعنى

لهم:فقيل،والرحِماللهبذكريتساءلونوكانواخالقاًلهمبانَّئقرونكانوا

فلاالأرحامواتقوا،بهتتناشدونالذينواتقواخلقكمالذياللهاتقوا

الرحِم()1(.وبأذكاربأذكارهتتعاطفونالذياللهفاتقواأوتقطعوها،

المتواترةالقراءاتعلىيقتصرلاالمثالهذافيالزمخشريونلاحظ

وفاضلالمعانيعلىالقراءاتهذهوخهأنَهكماقرائها،إلىينسبهاولم

يفرقلمأنَهكما،سديدةغيربأنهِابالخفض""والأرحامقراءةفوصفبينها

علىتخريجهامنعادتهعلىجرياَالجميعذكروقد،وغيرهالمتواتربين

الِإعراب.وجه

:يزلرًاا

القَفًالقال،الميمبجر""والأرحاموحدهحمزةقرأ:الثانية)المسألة

مجاهدعن،السبعةالقَراءغيرمنالقراءةهذهرُولَتوقد،اللهرحمه

t.4اصرا!-الكثاف-الزمخشري()1
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الميم.بنصبقرؤوافكلهمالقراءمنالباقونوأما،وغيره

.الثلاثبالحركات""والأرحامقرىء:الكشافصاحبقال

،فاسدةأنهاإلىالنحويينمنالأكثرونذهبفقد:حمزةقراءةأما

غيروذلكالمجرورالمضمرعلىالفظهرعطفيقتضيهذالأنَقالوا

:بوجوهجوازهعدمعلىواحتجواجائز،

،الحرفبمنزلةوالمجرورالمضمر:الفارسيعليأبوقال-أولها

بمنزلةالمجرورالمضمرقلناإنما،عليهالمظهرعطفيجوزلاأنفوجب

:لوجوهالحرف

الهاءأنًوذلك،ينفصللاالتنوينأنًكماالبتَةَينفصللاأن:الأول

الجارعنمنفصلًاواحداًترىلا"بك"و"به":قولهفيوالكاف

كالتنوين.فصار،البتَةَ

فهم.:!الاختيارفيالمضافالمنادىمنَالياءيحذفونأنَّهم:الثالْي

المجرورالمضمرفكان،غلامٍيا:كقؤلهموذلكالمفردمنِالتنوينِ

بمنزلةالمجرورالمضمرأنفثبت،الوجههذامنللتَنوينم!ث!ابهاَ

شرطمنلأنَعليهالفظهرعطفيجوزلاأنفوجبالتنوينحرف

لمفإذا،عليهوالمعطوفالمعطوفبينالمشابهةحصولالعطف

العطف.يجوزلاأنوجبههناالمشابهةتَحضل

علىالمظهرعطفيستحسنوالمإنَهم:عيسىبنعليقال-ثانيها

بلوزيد،وذهبتوزيد،اذهب:يقالأنيجوزفلاالمرفوعالمضمر

أنتَ!ال!فاذهبْ:تعالىقال،وزلِدأناوذهبت،وزيدأنتاذهب:يقولون

عطفيجزلمفإذا،ينفصلقدالمرفوعالمضمرأنَمعفقاتِلا!هه)1(ورلُكَ

.2!ارقمآيةالمائدةسورة(1)
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بسببالمجرورالمضمرمنَأقوىأنَهمعالمرفوعالمضمرعلىالمظهر

البتَّةَأنهمعالمجرورالمضمرعلىالمظهرعطفيجوزفلأنْ،ينفصلأنَه

.أوْشكانينفصللا

عليهوالمعطوفالمعطوف:المازنيعثمانأبوقال-وثالثها

علىالثانيعطفجازلوالثانىِعلىالأولعطفيجوزوإنما،متشاركان

مررت:تقوللالأنَّكوذلكحاصلغيرالمعنىهذاوههنا،الأول

وزيد.بكمررت:تقوللافكذلك،بزيدوك

فيالواردةالرواياتدفعفيقويةًوجوهاًليستالوجوههذهأنَّواعلم

بهذهيأتلمأنهوالظاهر،السبعةالقراءأحدحمزةلأنَوذلك،اللُّغات

القطعيوجبوذلك،مج!ماللهرسولعنرواهابل،نفسهعندمنالقراءة

الأقيسةهذهبمثلسيمالاال!ماععنديتضاءلوالقياس،اللُّغةهذهبصحة

.العنكبوتبيتمنأوهنهيالتي

وجهن:القراءةلهذهفإنَوأيضاً

بهتساءلون:قيلأنَهكماالجارّ،تكريرتقديرعلىأنَّهاأحدهما:

.وبالأرحام

ذلك:فيسيبويهوأن!ثمدالشَعر،فيذلكوردأنَه:وثانيها

وتَشتِمُناتهجونابِتَّقدفاليومَ

عجبمِنْوالأئامبكَومافاذهبْ

أيضاً:وأنشد

سُيُوفَناالسَّواريمثلِفينُعلِّقُ

نَفَانِ!غُوطوالكعبِبينَهاوما
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بهذيناللغةهذهإثباتيستحسنونأنًهمالنُحاةهؤلاءمنوالعجب

أنَهمامع،ومجاهدحمزةبقراءةإثباتهايستحسنونولاالمجهولينالبيتين

.القراءاتعلمفيال!لفعلماءأكابرمنكانا

)الا!سيهبقولهالمعنىجهةمنالقراءةهذهفسادعلىالزخاجواحتجً

اقتضىاللهاسمعنالمُكنَىعلىالأرحامعطفتفإذا")9(بآبائكمتحلفوا

.بالأرحامالحلفجوازذلك

فييفعلونهكانوافعلعنحكايةهذابأن:عنهالجوابويمكن

الفعلِهذاوحكاية،والرحِمباللهأسالك:يقولونكانوا.لأنهمالجاهلية

وأيضاَ،المستقبلفيعنهالنَهيورودَتنافىِلاالماضيفيعنهم

حلفهوبلكذلكليسوههنا،فقطبالآباءالحلفعننهيفالحديث

ذلكمدلولَينافيلافهذأالرَّحِمذكربعدهبهيقرنثمأولاً،بالله

()2(.الحديث

:المقامهذافيإليهنتوصلماوجملة

قارئها.إلىالقراءةنسبالرازيأنًا-

.المتواترةالقراءاتعلىاقتصر2-

ذلك.فيالنحويينآراءوذكرالمعانيعلىالقراءاتتوجيه3-

فيثبتماعلىالقائمةالحُجَّةإلىاستناداًالمتواترةالقراءةعنالدفاع4-

التواتر.فيالامةإجماععليهانعقدوما،العربلسان

.القراءاتبينالترجيحعدم5-

الرسالة.هذهمن277صرالحديثتخريجسبق:الحديث()1

(r)َ163ص8-بالغيبمفاتيح-الرازي.
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:يبورلنيساا

تساءلونالذيالله!وواتًقوا:تعالىقولهتفسمِرعندالنيسابوريوقال

ههه.والأرحامبه

()1(.بالنصبالباقون،حمزةبالجرالأرحام:)القراءات

ونسبة،السبعالقراءاتذكرعلىِاقتصرالنيسابوريأنَّونلاحظ

ترجيحاَ.أوتوجيهاًيذكرولم،لقارئهاالقراءة

الأندلسيونالمفسرون

العربي:ابن

نأالأرحامواتقوا،تعصوهأناللهاتقوا:)المعنى:العربيابنقال

()2(.بنفسهقرنهاحتىأكدهافقدوالأرحامقرأومنتقطعوها،

نأدونالقراءةفذكر-بالقراءاتكثيراًيُعنَلمالعربيابنأنونلاحظ

توجيههفيرأياًيعرضلمأنهكما،سبعيةقراءةتكونوقد-لقارئهاينسبها

يرجح.ولايختارلانلاحظهثمللقراءات

عطيًة:ابن

لأنَّه"به"موضععلىالعطفعلىنصب)والأرحام:عطثةابنقال

نأالأرحامواتقوا:تقديرهفعلبإضمارنصبأنهوالأظهر،نصبموضعه

وقرأ،وغيرهعباسابنفسًروعليها،حمزةإلَأالسبعةقراءةوهذهتقطعوها،

مقدر،والخبرالابتداءعلىوذلك،بالرفع""والأرحامزيدبنعبدالله

.?62ص4بر-القرآنغرائب-النيسابوري()1

703.صا-!القرآنأحكام-العربيابن)2(

077

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تُوصَل.أنْأهلُوالأرحامُوتقديره

علىبالخففعطفاً""والأرحامالعلماءمنوجماعةحمزةوقرأ

باللهأسألك:الرجليقولكمابهايتساءلأنها:عندهموالمعنىالضمير،

ومجاهد.النَخعيوإبراهيمالحسنف!رهكذا،وبالرحم

عندهميجوزلالأنَهتجوز،لاالبصرةنحويِّرؤساءعندالقراءةوهذه

مخفوض.مضمرعلىظاهريعطفأن

،شريكانعليهوالمعطوفالمعطوفلأنً:المازنيعنالزجًاجقال

فكذلك،بزيدوكمررتيجوزلافكما،صاحبهمحلمنهماواحدٍكليحل

وزيد.بكمررتيجوزلا

:قالكماالشَعر،فيإلَأتجوزلاقبيحةعندهفهيسيبويهوأما

وتَشتِمُناتَهجونابتَقدفاليومَ

عجبمنْوالأيامبكَفمافاذهبْ

:قالوكما

سُيوفَناال!واريمثلِفينُعلقُ

نَفانِفُغُوطوالكَعبِبينهاوما

.القياسفيضعيفذلك:عليأبوقال،النحويينبعضواستسهلها

كحرففهوينفصللاالمخفوضالمضمرمحمد:أبوالقاضيقال

المعنىمنَالقراءةهذهعنديويَرذُ،حرفعلىيعطفولاالكلمةمنَ

:وجهان

علىالحضِّفيلهمعنىلابهيتساءأطفيماالأرحامذكرأنَ:أحدهما
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وهذابها،يتساءلالأرحامبأنَالِإخبارمنأكثرفيهفائدةولا،اللهتقوى

يكونأنفيالفصاحةوإنَما،فصاحتهمنوغفقالكلاممعنىفيتفرق

مستقلة.فائدةالأرحاملذكر

والقَسَمِبهاالتساؤلتقريرذلكعلىذكرهافيأنَ:الثانيالوجه

حالِفاَكان"من:السلامعليهقولهفيذلكيردُّالصحيحوالحديثبحرمتها

لِيصمُتْ")1(.أوباللهفليحلف

علىاللهمنَالقَسَمجهةعلى""والأرحامخفضإنما:طائفةوقالت

فيماعليهالمقسمويكون،بمخلَوقاتهالقسمِمنَهوإلًاإلهلابهاختصما

وسرذه،الكلامنظمُيأباهكلاموهذارَقِيباَ"عليكمكانَالفه"إنَّ:قولهبعد

()2(.يخرجهالمعنىكانوإن

،اترةالمتوٍالسبعالقراءاتيذكر-المقامهذافيعطئةابنونجد

آراءمستعرضاالمعانيعلىالقراءاتيوجهثملقارئها،قراءةكلوينسب

ذلك.فيالنحويين

وهيحمزةقراءةفرذَ-النصبقراءةغيرأنكرأنَهأيضاًونلاحظكما

الظاهرعطفيجيزونلاالذينالبصريينجمهورتخالفلأنَهامتواترة

الشعر،ضرورةفيإلًاالخافضإعادةغيرمنالمخفوضالمضمرعلى

مقبولاً.المعنىكانوإنالقرآنيللنظملمخالفتهابالرفعردًالقراءةأنَهكما

واختارها.النَصبقراءةرجحقديكونوبذا

الرسالة.هذهمن277صرالحديثتخريجسبق:الحديث()1

.01صر-9ص4ب-الوجيزرالمحرً-عطيةابن)2(
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لقرطبي:ا

وحمزةوالأعمشوقتادةالنَخعيإبراهيم)وقرأ:القرطبييقول

ذلك:فيالنحويونتكلموقدبالخفض""الأرحامِ

به.القراءةتحللالَحنهو:رؤساؤهمفقالالبصريونفأما

عفَةيذكرواولمهذاعلىيزيدواولمقبيحهو:فقالوا:الكوفيونوأما

علمت.فيماالنَحاسقال،قبحه

التنوينبمنزلةلأنَّه،المخفوضالمضمرعلىيعطفلم:سيبويهوقال

عليه.يعطفلاوالتنوين

بها،يتساءلونكانوافإنَهم،المكنَىعلىمعطوفهو:جماعةوقال

والنَّخعيالحسنفسسرههكذا،والرحِمباللهسألتك:الرجليقول

منهمِأقواموضعًفه،يأتيماعلىالمسألةفيالصحيحوهوومجاهد،

إلَاالخفضفيالمضمرعلىالظاهرالاسمعطفيقبح:وقالوا،الزخاج

بهمررتويقبحالأرضَ!)1(وبدارهِبه)فَخسَفناكقولهالخافضبإظهار

شريكانعليهوالمعطوفالمعطوفلأنً:المازنيعنالزخاجقالوزيد

كذلك،بزيدوكمررتيجوزلافكما،صاحبهمحلمنهماواحدٍكليحل

وزيد:بكمررتيجوزلا

:قالكماالشِّعرفيإلَّاتجوزولاقبيحةعندهفهىِسيبويهوأما

وتَشتِمناتَهجُونابتَلَدْفاليومَ

عجبِمنْوالأيامِبكَومافاذهب

.81رقمآيةالقصصسورة(1)
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.للضسورة"الباء"بغير"بك"فيالكافعلىالأيامعطف

الاَخر:قولوكذلك

شيوفَناال!واريمثلِفينُعفَقُ

طنِفُنَفَمَهوىوالكعبِبينهاوما

ضرورةً."بينها"فيالضميرعلىالكَعبَعطف

المهديةالتذكرةكتابوفي،القياسفيضعيفذلك:عليأبووقال

أنتمْ)ومايقرأإمامخلفصليتلو:قالالمئردالعباسأباأنَّالفارسيعن

نعليلأخذت"والأرحامبهتساءلونالذيالله"واتقوابِمُصرحيئَ!)1(

ومضيت.

فيعظيئمخطأٌالعربيةفيوقبحهاضعفهامعحمزةقراءة:الزخاجقال

يجزلمفإذا")2(بآبائكم"لاتحلفوا:يقول!لمجرالنبيئَلأنَ،الدِّينأمراصول

حِم.بالرًيجوزفكيف،اللهبغيرالحلف

عظيمأمراللهبغيرالحلفَأنًإلىيذهبإسحقبنإسماعيلورأيت

خطأقسم""والأرحامبعضهموقول:النَّحاسقال،تعالىللهخاصوأنًه

النصب.علىيدلّالنبيّعنالحديثلأنَ،والِإعرابالمعنىمن

:قالأبيهعنجريربنِالمنذرعنجحيفةأبيبنعونعنشعبةورَوَى

رسولوجهفرأيت،عراةَمُضَرحفاةًمنقومقدمحتى!خَي!النبيِّعند"كنت

:فقالالناسوخطبالظهرصلىثم،فاقتهممنرأىلمايتغيرغنيرالله

رجلتصدق:قالثم"والأرحامإلى.الذيربكماتقواالناصأيهاأيا

.22رقمآيةابراهيمسورة(1)

الرسالة.هذهمنYvvص.تخريجهسبق:الحديث)2(
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ا)1(تمر+ابصاعرجلتصدقبدرهمه،رجلتصدق،بديناره

الحديث.

وذكر

فقدوأيضاً،أرحامهمصلةعلىحضَهملأنَّهالنصبعنهذافمعنى

قوليردفهذا"ليصمتأوباللهفليحلفحالفاًكان))من!سيهالنبيئَعنصح

والرحِم.باللهأسألك:المعنى:قالمن

معنىولا،بهحقوقكمتطلبونيعني:بهتساءلونمعنىإسحقأبووقال

هذا.معأيضاًللخفض

فياللسانلعلماءالقولمنعليهوقفتماهذا-القرطبيأي-قلت

عطيَّة.ابنواختارهبالخفض""والأرحامقراءةمنع

الكلامهذاومثل:فقالالعطفواختارالقشيرينصرأبوالِإماموردًه

النبيئَعنثبتتالقراءأئمةبهاقرأالتيالقراءاتلأن،الدينأئمةعندمردود

فقدذلكردًفمنءٌشيالنبيًعنثبتوإذا،الصًنعةأهليعلمهتواتراً-!ه

اللغةأئمةفيهيقلدولامحذورمقاموهذا،بهقرأماواستقبحالنبيٍعلىردً

فصاحته.فيأحدلكولا،!هالنبيئ!تَتتلقىالعربيةفإنوالنحو،

الع!ثراء:لأبيقالالسلامعليهلأنَهنظرففيهالحديثمنذكرماوأما

وهذااللهبغيرالحلففيجاءالنًهيتم")2(خاصرتهفيطعنتلو"وأبيك

فيه.نَهيفلاحِمالرًبحقالغيرإلىتوسل

ص2!الصدقةعلىالحثباب-صحيحهفيمسلمالِإمامأخرجه:الحديث)1(

57ص5ب-الصدقةعلىالتحريضباب-النسائي207

والِإمام،62ص13ب-المجهودبذل-المترديةباب-داودأبورواه:الحديث)2(

تكونأمااللهرسول"يا:بتمامهوالحديث334،ص4!،مسندهفيأحمد

عنكإ.لاجزأفخذهافيطعنتلو:فقالوالحلقالقبةمنإلاالذكاة
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وحقًاللهاتقواأي:حِمبالرًأقسامهذاقيلوقد:القشيريقال

)1(والنًجمالتنزيلفيجاءوقد،أبيكوحقّكذاكافعلتقولكما،الرحِم

تكلف.هذالعمرك)3(،واقيوالطُورِ)2(

من""والأرحاميكونأنيبعدلافإنه،فيهتكلفلا-القرطبي-قلتُ

وحدانيتهعلىالدالةبمخلوقاتهأقسمكمابهاأقسمفيكونالقبيلهذا

ويبيحشاءبمايقسمأنولفه.أعلمواللهبنفسهقرنهاحتىلهاتأكيداًوقدرته

تكونأنويصح،بالرحِمتُقسِموالعربقَسَماً،يكونأنيبعدفلاشاءما

قوله:فيحذفهاكمافحذفهامرادةالباء

غُرائهابِبَينِإلَأناعِبِولاعَشِيرةًفصلحينَليسوامَشائِيمُ

:مباركبنسعيدمَحمدأبوهانالدًابنقال4.بايتقدملموإنفجر

قوله:ومنهمنهيمنعولاالمجرورعلىالظاهرعطفيجيزوالكوفي

عجب-منوالأيًامِبكَومافاذهب-

وآخر:

ومنه:

نَفَانِفْ-غوطوالكعبِبينهاوما-

مُهنًدُ-سَيفٌوالضَحّاكِفحسبُكَ-

الاَخر:وقول

يَجِدفلمالسًماءِآفاقَرامَوقد

مَقعداالأرضولأفيهامَصعداًلة

.1رقمآيةالنجمسورة()1

.ارقمايةالطورسورة2()

.ارقمآيةالتينسورة)3(
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الآخر:وقول

وقَعَاغَيبهِأمرِمنحُمًماتَلَفٍمنوالأمورِبهاإنما

الآخر:وقول

سِواهاأمفيهاكانَأحتفِيَأدريلَستًالكَتِيبةِعلىأمُرُّ

".ب"فيالموضععلىمجرورفسواها

ومنْمَعايث!فيهالكمْ)وجعلناتعالىقولهبعضهمحملهذاوعلى

والميم.الكافعلىفعطَفَبِرازقينَ!)1(لهُلَستُمْ

مقدروالخبرالابتداءعلىبالرفع""والأرحاميزيدبنعبداللهوقرأ

العربمنلأنَّ،إغراءيكونأنويحتمل،توصلأنأهلٌوالأرحامُتقديره

الفراء:وأنشديرفعٍالمغرىمن

السًفَاحُومنهمُعُميرٍوأشباهُغميراًمنهمقوماإنَ

ال!لاحُال!لاحُالنَجدةِأخوقَالَإذابالفَقاءِلجديرون

لأنّ"به"،موضععلىعطفبالنصب""والأرحامَإنَ:قيلوقد

قوله:ومنهنصبموضعه

الحَديدا-ولاَبالجِبالِ-فَلَسنا

كمافعلٍبإضمارِنُصِبَأنَهوالأظهر،والرحِمباللهأنشدكَ:يقولونوكانوا

ذَكَرنا()2(.

:نقولأننستطيعتقدمفيماالقرطبيأوردهماعلىوبناءً

لقارئها.قراءةكلونسبالسبعالقراءاتعلىالقرطبياقتصرا-

.02رقمآيةالحجرسورة()1

.ه-2ص5-%القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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موقفهبيانثم،ذلكفيالعلماءآراءوذكرالمعانيعلىالقراءاتتوجيه2-

الاَراء.تلكمن

لسانعلىأوردهبماالموقفهذاتمثلوقد-المتواترةالقراءةعنالدفاع3-

وعدمالمتواترةالقراءةثبوتبينِبالتوفيقوكذلك،القشيريالِإمام

.القراءةتلكضعَفواالذينالنحويينآراءردوعدمتضعيفها

والاختيار.الترجيحعدم4-

:حيَّانأبو

11.والأرحامبهتساءلونالذيالله"واتقوا

بجرها،حمزةوقرأ،الميمبنصبالسبعةجمهور)قرأ:حثانأبوقال

بضمها.يزيدبنعبداللهوقرأ،والأعمشوقتادةالنَخعيقراءةوهي

ويكون،الجلالةلفظعلىمعطوفةيكونأنفظاهره:النَصبفأما

هذاوعلى،الأرحاموقطعاللهواتقواالتقدير:مضافحذفعلىذلك

وغيرهم.والسُّدِّيوقتادةعباسابنف!رهاالمعنى

الأرحامواتقاءمعاصيهواجتنابطاعتهبالتزاماللهتقوىبينوالجامع

القدرعلىوبالحمل،والِإحسانبالبريفضلفيماتقطعولاتوصلبأن

المختلفة.المعانيالواحدباللفظيرادكيف:القاضيقوليندفعالمشترك

لأنَّ،العامعلىالخاصحملبابمنالحقيقةفيإنًه:أيضاًونقول

اسمِعلىالأرحامعطفوفي،اللهالمخالفةاتقواأي،اللهواتقواالمعنى

تَعبدُون!لَا:تعالىقولهإلىوانظر،الرحِمقطعذنبعِظَمعلىدلالةالله

فياللهبعبادةذلكقرن5جف(!)1القُرلَىوذيإحساناًوبالوالدينالفهَإلًا

.83رقمآيةالبقرةسورة()1
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يَنقضونَ!الّذينَ:الفاسقينمنَأضثَهمنذمِفيتعالىوقالَ،الميثاقأخذ

)1(.ئوصلَ!أنبهِاللةأمرَماولَقطعونميثاقِهِبعدِمناللِهعهدَ

وعمراً"بزيد"مررتتقولكما"به"موضععلىعطفالنًصبوقيل

القولهذاويؤيد،موضعهعلىاتيماللفظعلىالاتباعفييشاركهلمولما

."وبالأرحامبه"تساءلونمسعودبنعبداللهقراءة

عطيَّة:ابنقدرهمحذوفوالخبرمبتدأأنًهعلىفوخهالرفعأما

مماأوئئقىمماوالأرحام:الزمخشريوقذَره،توصلأنأهلوالأرحام

اللفظعليهيدلماقذَرإذ،عطيَّةابنتقديرمنأحسنوتقديره،بهيتساءل

المعنى.منقدرعطثةوابن،السابق

إعادةغيرمنالمجرورالمضمرعلىمعطوفأنًهفظاهرهالجرّوأما

عبداللهقراءةويؤيدهومجاهدوالنَخعيالحسنفسرهاهذاوعلىالجار،

.(والرحماللهبذكريتناشدونوكانوا""وبالأرحام

1("الأرحاملفظفيالواردةالقراءاتحيَّانأبوذكرأنوبعدهذا،

حمزةقراءةتضعيفهفيالزمخ!ثريرأيأورد-المعانيعلىوتوجيهها

ذلك)2(.رأيهبهعللوما،بالخفض""والأرحام

على""والأرحاملقراءاتوتوجيههعطئةابنأقوال-حئانأبو-ساقثم

عليهاعتمدوماحمزةقراءةردهفيعطتةابنرأيوأورد،الثلاثالحالات

)3(-وآرائهمالبصريينالنحويينأقوالمن-الردّذلكفىِ-

.27رقمآيةالبقرِةسورة)1(

الرسالة.هذهمن493صانظر)2(

الرسالة.هذهمن393صانظر)3(
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قامدفاعاًالمتواترةحمزةقراءةعنللدفاعحيَّانأبوانبرىذلكوبعد

:فقاكالِإسلامأُمةلدىإجماعاًثابتهوومماالعربلسانمنالحخةعلى

منعطئةوابنالزمخشريفيهوتبعهمالبصرةأهلإليهذهب)وما

اعتلالهمومنالجاز،بإعادةإلاالمجرورالضميرعلئالعطفامتناع

فييجوزوأنَهذلكفيالكوفيينمذهبالصحيحبل،صحيحغيرلذلك

ونظمها.نثرهاالعربلسان

فجسارةوجهانالمعنىمنالقراءةهذهعندييَرُذُعطئةابنقولوأما

رسولعنمتواترةقراءةإلى.عطَإذلسانهبطهارةولابحالهتليقلامنهقبيحة

تلقواالذينالصحابةقراءبأكابرواتصلتالأمةسَلفُبهاقرألمج!،الله

وزيدمسعودوابنوعليعثمان،واسطةبغيرجميهاللهرسولفِيمِنالقرآن

فيلهخطرءبشيٍرذَهاإلىعمدكعببنابيالصحابةوأقرأئابتابن

يطعنماكثيرا4ًفإزكالزمخشريبالمعتزلةإلاتليقلاهذهوجسارته،ذهنه

وقراءتهم.القراءنقلفي

الأعمشمهرانبنسليمانعنالقراءةأخذعنهاللهرضيوحمزة

بنوجعفر،ليلىأبيبنعبدالرحمنبنومحمد،الحسينبنوحمدان

.الصادقمحمد

ورعاًصالحاًحمزةوكانبأثر،إلااللهكتابمنحرفاًحمزةيقرأولم

ولهالقراءةَوأحكمَثمانينسنةولد،الثالثةالطبقةمنوهوالحديثفيثقةً

نظرائهمنالقرآنعليهوعرض،مائةسنةالنَاسَوأمً،سنةعشرةخمس

منهمجماعةتلاميذهومن،صالحبنوالحسنالثوريسفيانمنهمجماعة

الكسائي.أبوالحسنوالعربيةالقراءةفيالكوفةإمام

علىالناسحمزةغلب:آدمبنويحىحنيفةوأبوالثوريوقال

078

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والفرائض.القرآن

الزمخشريكلامعلىغَمريطلعلئلافي4وأطلتهذاذكرتوإنما

فييقعأنفيقاربوبقارئها،بهاظنّاًفيسيءالقراءةهذهفيعطئةوابن

ذلك()1(.فيبالطغَنالكفر

الخلاصة:

القراءاتفيوالأندلسيينالمشرقيينتفاسيرواقعمنوأمثلةنماذجهذه

والامتيازالتباعد،أوالتقاربأوجهلناتظهر،ببعضبعضهامقابلةوبعد

يلي:فيماتتلخصوهي،والتفوق

قارئها:إلىالقراءةنسبة(1)

متواترةسبعيةتكونوقدلقارئهاالقراءةالطبرىِينسبلم:الطَّبري

بها.القراءةجوازوعدمبالضعفعليهافيحكم

العربي.وابنالزمخشريالنقطةهذهفيوشاركه

حتانوأباوالقرطبيعطيَّةوابنوالنيسابوريالرازينلاحظبينما

لقارئها.قراءةكلوينسبونالسغالقراءاتعلىيقتصرون

المعاني:علىالقراءاتتوجيه)2(

والقرطبيعطيًةوابنالرازيأنَغير،النقطةهذهفيالجميعالتقى

والنحويينالعلماءآراءونقل-وتوجيههاالمَراءاتعرضفيتفوقواحئانوأبا

ومناقشتها.

.571ص3%-المحيطالجر-حيًانأبو(1)
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الوجوهأرجحواختيارالضعيفةالوجوهبردحئانوأبوالرًازيوامتاز

النحو.وقواعداللغةاصولإلىاستناداً

والاختيار:الترجيح)3(

النقطة:هذهفيوافترقوا

وابنالزمخشريذلكفيوشاركه،منهجهوهذاواختاررجحفالطَّبري

.متواترةوهيورُذَت-الثلاثةعند-حمزةقراءةفضعفت-عطيَّة

يختارواأويرجحوافلمحثانوأبووالقرطبيالرًازيذلكفيوخالف

اللهرسولعنثابتتانمتواترتان-والجرالنَصب-القراءتينوأنَّخصوصاً

.الأخرىعلىإحداهمالترجيحوجهفلا-لمجي!

منعلىوالتشنيعالمتواترةالقراءةعنبالدفاعحئانوأبوالرازيوتفوق

أقةعليهأجمعتوماالعربلسانفيثبتماإلىذلكفيمستندين-رذَها

.الِإسلام
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الثالثالموضوع

الأولى:الآية

!ه!)1(.المُفلِحونَهُمُواولئكَرَبِّهمْمنْهُدىًعلى)اولئكَ

المعاني:

يأ"المفلحونهم)"وأولئكَ:الآيةلهذهتفسيرهع!دالطبريقال

أعمالهمبذكرتعالىاللهعندطلبواماالمدركونالمنجحونهماولئك

والنجاة،الجناتفيوالخلودبالثَّوابالفوزمنَورسلهوكتبهباللهوإيمانهم

:قالحميدابنحدثناكما،العقابمنَلأعدائهوتعالىتباركاللهأعذَمما

زيدموسىمحمدأبيبنمحمدعنإسحقابنحدثنا:قالسلمةحدثنا

هم"وأولئك:عباسابنعنجبيربنسعيدعنأوعكرمةعنثابتابن

هربوا.منهماشرَمنونجواطلبواماأدركواالذينأي"المفلحون

بالحاجةوالظفرالطلبةإدراكالفلاحمعانيأحدأنًعلىالدلالةومنَ

ربيعة:بنلبيدقول

عَقلْكانَمنْأفلحَولقدْتَعقِليلفَاكُنتِإنْاعقلي

خيراً.وأصاببحاجتهظفريعني

الراجز:قوليومنه

فِركاحَا)2(مُفركَحاًبهِجاءتْرِياحَاًولَدتْامّاًعَدمت

.هرقم%يةالبقرةسورة)1(

في-يحملمايطيقلاأنهأي،الذموالمقصود،الاليتينبينمتباعد:الفركاح)2(
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فَلاحَايَزيذهالاأشهدُنَجاحاًولدتْقدأنلًحسبُ

حاجتها.منوقرباًخيراًيعني

والفلاحوفَلحاً،وفَلاحاًإفَلاخاًفلانأفلحقولكمنمصدر:والفلاخ

لبيد.قولومنهالبقاء،أيضاً:

وحِميرعَادٍبعدَالفلاحَونرجوقَبلنَاخلًكُلهابلاداًنحُل

القاء.يريد

عبيد:قولأيضاًومنه

بالفًىيُدْرَكُفَقَدشِئْتَبِمَاافْلحْ

شئت.بماوابقعشيريد

الأرِيبُئخْدَعُوقَدْ!فِ

ذيبالن:بننابغةقولوكذلك

فَلَاحالَاقَىوإنْأثرَىوإنشعُوبٌسَتشعَئهُفتىًوكُل

وبقاءً()1(.بحاجتهنجاحاًأي

للآيةالِإجماليالمعنىبين-الآيةلهذهعند،تفسيرهالطبريونلاحظ

أقوالمنالمأثورعلىذلكفيواعتمدمقاصدها،وأوضحالكريمة

.-الصحابة

:الفلاح:فقالاللغةفيواستعمالاتهاتفصيلًاالألفاظمعانيذكرثم

.والنجاح،والبقاءالخير،وإصابة،بالحاجةالظفر

منوردبماالمعانيمنعندهثبتماعلىالطبريدللوقدهذا،

تبقى.مأثرةأوالحرب-

.025صا-بالبيان-جامعالطبري)1(
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قالها.منإلىمنسوبةًالعربأشعار

3الزمخشري

".المفلحونفم"وأُولئك:الزمخشريقال

يفلحونأنَّهمبلغكعنهمالذينالناسهمالمتَقينأنًعلى)الدلالة

منفاستخبرتبلدكأهلمنتابقدإنساناًأنبلغكإذاكما،الآخرةفي

الذينأنهمعلىأو،بتوبتهأخبرتالذيهوأي،التائبُزيذ:فقيلهو؟

الحقيقيةبصورتهموتصوروا،همماوتحققواالمفلحينصفةُحصلتإن

الأسدعرفتهل:لصاحبكتقولكما،الحقيقةتلكيعدونلاهمفهم

عزاللهكرركيففانظرفوَ،هُوَزيداًإنَ؟الِإقدامفرطمنعليهجُبِلَوما

شتَىطرقعلىأحدينالهلامابنيلالمتَقيناختصاصعلىالتنبيهوجل

وهي:

اولئكوبينبينهالفعلوتوسيط،المفلحينوتعريف،الِإشارةاسم

قدموامالتقديمولينشطكطلبوا،ماطلبفيويرغبك،مراتبهمليبصرك

لامااللهعلىوالتمنِّي،الكاذبوالرجاء،الفارغالطمععنويثبطك

واحشرنا،التقوىبلباسزئنااللّفئم،كلمتهبهتسبقولم،حكمتهتقتضيه

.البقرةسورةبذكرهمصدرتمنزمرةفي

ولمالظفروجوهلهانفتحصَالذيكأنَه،بالبُغيةالفائز:والمُفلح

استفلحي:للمطلقةقولهمومنه،مثلهبالجيموالمُفلج،عليهتَستغلِق

الفاءفيأخواتهوكذلك،والفتحالشىَمعنىعلىدالوالتركيب،بأمرك

وفَلً()1(.وفلَذَفلَقَنحووالعين

.461صابر-الكشَاف-الزمخشري(1)
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علىمُنبهأللآيةالِإجماليالمعنىبيانإلىعَمدَالزمخشرينجدوهنا

الفصاحة.عينُوهذهقِبَلِهمنالمركبةالأمثلةعلىمعتمداًمقاصدها،

تعريفأوتوسّطأوتأخيرأوالألفاظتقديممنالاَيةفيلماتعرضثم

تنطويوما،والبلاغةالفصاحةمنالاَيةتحملهلماكشفوهذاتنكير،أو

القرآني.التعبيرفيالجمالأسرارمنعليه

ماذاكراًاللغويةودلالاتهومشتقاتهاللفظمعانيبيانإلىتطرقثم

المعاني.نفستحملألفاظمناللغةفييمائله

:الزازي

(1"المفلحونفيالتعريفمعنى:الخامسة)المسألة:الرازييقول

،الآخرةفييفلحونأنهمبلغكالذينالناسالمتَقينأنَعلىالدلالة

فقيل:هو،منفاستخبرت،بلدكأهلمنتابقدإنسانأأنَبلغكإذاكض

حصلتإنالذينأنهمعلىأو،بتوبتهاخبرتالذيهوأياصتائبُزيذ

جُبلَوماالأسدعرفت"هل:لصاحبكتقولكماهمفهمالمفلحينصفة

هو".هوزيداًإنً؟الِإقدامفَرطمنعليه

حرفياً(.الزمخشريعباراتينقلههناالرازيونلاحظ

الذيكأنه،بالمطلوبالظافرإ:"المفلح:السادسة)المسألة

والتركيب،مثلهبالجيموالمفلج،عليهتستغلقولمالظفروجوهلهانفتحت

ال!ثَمافَةومشمقوقفلَأحاً،الزارعسميولهذا،والفتح،الشقمعنىعلىدال

".يفلَحبالحديد"الحديد:المثلوفي،أفلح:السُّفلى

بيَّنوعَملًاعِلماًيلزمهمبمابالقياموصفهملماتعالىاللهأنَوتحقيقه
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علىشوبغيرمنالدائمالنعيمهوالذيبالمطلِوبالظفروهوذلكنتيجة

()1(.للعباداتالمطلوبالثوابهوذلكلأنَ،والِإعظامالِإجلالوجه

الآيةفصاحةبيانفيالزمخشريعلىاعتمدأنًههناالرازيونلاحظ

ودلالتهواستعمالاتهاللفظمعنىبيانوفي،الجمالأسرارِمنتحملهوما

أيضاً.

تالياً.الِإجماليالمعنىبئنثم

:النيسابوري

والمفلج،بالبُغيةالفائز:المفلح:")"المفلحون:ريالنيسابوٍقال

الفاءفيأخوتهوكذلكالظفر،وجوهلهانفتحتالذيكأنه،مثلهبالجيم

الزارعسميّومنهوفَلَذَ،فَلَقَنحو،والفغالشؤ،معنىعلىتدلوالعينِ

فلًاحاَ.

الناسهمالمتقونأي:للعهدإفَا""المفلحونفيالتعريفومعنى

أنهممعنىعلى:الجنسأو،الاَخرةفيالمفلحونأنهمبلغكالذين

كما،الحقيقةتلكيعدونلاهُمفَفمالمفلحينصفةحصلتإنالذين

هوَزيداًإنَّ،الِإقداممنَعليهجُبلَوماالأسدعرفتهللصاحبكتقول

مابنيلالمتَقيناختصاصعلىالتنبيهوجلعزاللهكرَّركيففانظرهوَ،

إيذاناًذكرهفيفإنَّ،الِإشارةاسمذكر:وهيشتَىطرقعلىأحذينالهلا

التيالخصالأجلمنلاكتسابهأهلقَبلَهفالمذكورون،عقيبهيردمابأنَ

أ)2،.الفعلوتوسيطالمفلحينوتعريفالِإشارةاسموتكريرلهمعددت

34.صر2-!الغيهبمفاتح-از!الً()1

.154صا!-القرآنغرائب-أخَيسابوريَا)2(
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الألفاظواشتقاقالآيةمعنىبيانفياعتمدقدالنيسابورينلاحظوهنا

تفسيرهعندالزمخشريرهحرًماعلىاستعمالاتهاوحالاتمدلولاتهاوذكر

حرفياً.عباراتهنقلأنَهكما،الاَيةلنفس

الأندلسيونالمفسرون

عطيَّة:ابن

".المفلحونهم))واولئك:عطئةابنقال

لبيد:قولومنه،الأملوإدراك،بالبغيةالظفر:)والفلاح

عَقلْكانَمنْأفلحَولقدْتَعقليلضَاكنتِإنْاعمَلي

كقوله:البقاء،بمعنىالفلاحفيهاأشعارللعربوردتوقد

وحِميَرِ-عادٍبعدَالفلاحَونرجو-

السَّعدي:الأضبطوكقول

مَعهفَلَاحلَاوالضَباحُوالمُسيئسَعَةالفموممنَهثًملِكل

وحكىوملاكهذلكرأسهوإذ:بالبُغيةوالظفر،الأملإدراكيعمُّه:والبقاء

()1(.المعنيينعلىالفلاح:الخليل

منثبتبماعليهامستشهداً،القرآنياللفظمعانيعطيةابنيبينوهنا

بذكرأحياناًيكتفيأنهغير،الشعراءمنقالهامنإلىمنسوبةالعربأشعار

فقط.الشعربيتمنالاستشهادموضع

-914صا-!الوجيزالمحرر-عطيًةابن)1(
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لقرطبي:ا

والقطع،الشقاللغةفيأصله:الفلج:)المفلحون:القرطبيقال

الشاعر:قال

يُفلَخ-بالحديدِالحديدَإنَّ-

ولذلكعُبَيد،أبوقالهللحرثشقُهاهوإنماالأرضينفلاحةومنه،يثقأي

بينوهو،أفلحال!فلىشَفَتهشُقَتللذيويقالفلًاحاً،الأكَارشمِّىِ

يستعملوقد،مطلوبهنالحتىالمصاعبقَطَعَقدالمُفلحفكان،الفلحة

لامرأته:الرجلقولومنه،اللغةفيأيضاًأصلهوهووالبقاءالفوزفي

الشاعر:وقال.بأمركفوزي:معناهبأمركاستفلحي

الرِّماحِمُلاعثأدركَهُالفلاحِمدركَحىلوكان

الجهلاء:الجاهليةفيالسًعديقريعبنالأضبطوقال

معَهفلاحَلاوالضُبحَوالئمسىُسَعَةالهُموممنَهَئًملِكل

بقاء.والَنهارالليلكرِّمعليسيقول

آخر:وقال

قَبلناخلكُقُهابلاداًنَحُل

البقاء.أي

عبيد:وقال

وحِميَرِعادٍبعدَالفلاحَونرجو

الأرِيبُئخدعُوقدْصفِبالضً!يُدرَكُفقدْشِئتَبماأفلح

العاقل،ويحرم،الأحمقيرزقفقد،وحمقكسِ!منشئ!بماابق:أي
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ابنوقال،بهاوالباقونبالجنةالفائزونأي:المفلحونهماولئكفمعنى

هربوا،منهماشرمنونجواطلبواماأدركواالذينالمفلحون:اسحق

"حتىالحديثومنهالسًحور،فيالفلاحاستعملوقدواحد،والمعنى

السحورإنَ:الحديثمعنىفكان(()1(يث!هاللهرسولمعالفلاحيفوتنايكاد

فَلَاحاً.أسماهفلهذاالضَومبقاءبه

القائل:قولفيالمكاري:ائَلامبتشديدوالفلأَح

حِماراًلهايسوقُوفَلًاخفيهيتَالزًتَكِيلُرِطلٌلها

المهروب()2(.منوالنجاةبالمطلوبالظفر:العُرففيالفلاحثم

:المقامهذافيالقرطبيعنيؤخذومما

واستعمالاته.واشتقاقهللفظاللغويِالأصلبيانا-

نسبةمعالاستعمالوحالاتالمعانيلتوضيِحالشَعريةافياهدسوق2-

الشواهدفيالغريبةالألفاظشرحثمغالباَ،لقائليهاالشَعريةالأبيات

ش!عرية.ا

الكريم.القرآنغريبلبيانالشريفبالحديثالاستشهاد3-

للفظ.العُرفيالمعنىبيان4-

للآية.الِإجماليالمعنىبيان5-

صحيح/حسنوقال"الفلاح"تخوفنابلفظسنةلمحيالترمذي؟خرجه:الحديث)1(

صلىمنثوابباب/النسائي،691ص3!رمضانشهرقيامفيجاءماباب

فيجاءماباب"خشينا"بلفظماجةوابن83،ص3بينصرفحتىالِإماممع

.163صه!أحمدمسندوفي،042صابرمضانشهرقيام

.181صا-!القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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:حيانأبو

1(.المفلحونهم"وأولئك

فيالعهدلتعريف""المفلحونفىِوائَلام)والألِفُ؟حيًانأبوقال

فالمخاطب،المنطلقزيد:قلتإذاأنَكوذلك،الذَهنفيأوالخارج

الانطلاقنسبةويجهلزيداًويعرف،انطلاقمنهاصدرذاتوجوديعرف

النشةمعرفةفتقيده،المنطلقزيد:لهفتقولذلككلتعرفوأنت،إليه

لتأكيدالمنطلقهوزيد:قلتإذافيههوودخلتيجهلها،كانالتي

وأينازعأوفيهايشكالمخاطبانَتوهمعندالنسبةتؤكدوانَما،النسبة

الشركة.يتوهم

()1(.الآخرةنعيمفيالباقونأي:المفلحون

مواطنمنالفَفظفيماببياناهتمامَهُحيانأبيكلاممنويؤخذ

الِإجمالي.المعنىبيانثموالفصاحةالجمال

أوجهنذكر،ببعضبعضهاالنصوصمقابلةوبعد،تقدمماوخلاصة

والامتياز:والتفؤُق،التباعدأوالتقارب

واشتقاقهالقرآنيللفظاللغويالأصلببيانالاهتمامحيثفمنا-

والقرطبي.عطئةوابنوالرازيالطَّبريذلكفياتفقفقدواستعمالاته

وابنالطبريالنقطةهذهفيالتقىفقد-الشِّعريةالشًواهدحيثومن2-

الغالب.فيقائلهاإلىِالأبياتينسبمنهمكلوكانوالقرطبيعطيًة

لت!ضيحنفسهمنركَبهاأمثلةفكانتالزمخشريعندالشَواهدأما3-

.-والنيسابوريالرازيعنهوأخذوالمدلولاتالمعانيبيانفيمقصده

.44صا!-المحيطالبحر-حتانأبو()1
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انفردفقد-القرآنيالتعبيرجمالوأسراروالبيانالفصاحةحيثومن4-

.والنيسابوريالرَّازيعنهونقلالزمخشريبذلك

بذلكانفردفقد-القرآنغريبلبيانبالحديثالاستشهادحيثومن5-

للفظ.العرفيالمعنىذكرفيانفردكما،القرطبي

غير،النقطةهذهفيالجميعاتفقفقد-الِإجماليالمعنىحيث6-ومن

ذلك.بيانفيبالمأثورمنهماكلاستعانوالقرطبىِالطبريأنَّ

لبيانهنابالشَعراست!نَسهدقديكنلموإنحيَّانأباأنَبالذكروالجدير

.تفسيرهمنكثيرةمواضعفيذلكعلىبالشِّعراستشهدفقدالألفاظمعاني

الثانية:الآية

مهـ)1(.النًاسعنِوالعَافينَالغَيظَ!هووالكاظِمينَ:تعالىقوله

امتلاءعندالغيظوالجارعينِيعني"الغيظ)"والكاظمين:الطبريقال

تمضيأنمننفسَهفحفظتجرعهإذا:غيظهفلانكظم:يقالمنهنفوسهم

اضلمها.ممنوانتصارهاغاظهاممنباسَمكانهاإمضائهعلىقادرةهيما

ملأتُهاإذا:القربةكظصتُ:منهيقال،القربةكَظَممن:ذلكوأصل

تعالى:قولهومنهوحزناً،غمّاًممتلئاًكانإذا:ومكظوئمكظيمٌوِفلانماءً،

.الحزنمنَممتلىءٌيعنى)2(كمكَظيمٌفهوالحُزنِمنَعَيناهُ)وابيضَتْ

قيل:ومنهبالماء،لامتلائهاالكظائم:المياهلمجاريقيلومنه

نَفسِه.مجاري:يعنيبكظمهأخذت

.13!ارقمآيةعمرانآلسورة(1)

.84رلحمآيةيوسفسورة)2(
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غيظاً،يغيظنيفهوفلانغاظني:القائلقولمنمصدر:والغيظ

وأغضبه.أحفظهإذاوذلك

بندوادأخبرنا:قالعبدالرزاقأخبرنا:قاليحىبنالحسنحدثنا

عمًعنعبدالجليللهيقالالشامأهلمنرجلعنأسلمبنزيدعنقيس

"من:قالجم!ءالنببئَأنَ(1الغيظ"والكاظمين:قولهفيهريرةأبيعنله

)1(.بروإيماناًأمناًاللَهُملأهنفاذهعلىيقدِروهوغيظاًكظمَ

الكريمةللآيةالِإجماليالمعنىبيَنقدالطَّبرينجدالمثالهذاوفي

أولاً.

اللغةفيومعانيهاواشتقاقهاالألفاظمصدرفذكرتفصيلاً،ذلكبيًنثم

واستعمالاتها.

نفسه،بالقرآن-القرآنغريببيانفيالطًبرياستعانوقدهذا،

الشريف.وبالحديث

.134ص7-جىالبيان-جامعالطبري)1(

ص4بغريبحسنوقاك-الغيظكظمباب-الترمذيأخرجه:والحديث

372cأماالسيوطيقال،438ص3بمسندهفيأحمدالِإمامأخرجوبنحوه

الصغيرالجامعفيورمزالغضبذمفيالذنياأبيابنرواهفقدهريرةأبيحديث

الحافظقال2اVص!6القديرفيضفيالمناويوقال083،ص%ا،لحسنه

قال"إنفاذهبدلينفذهأن"علىقاللكنهداوودابوورواه،يُسئَملممنفيهالعراقي

قال:وقالعبدالجليلترجمةفيالميزانفيوأوردهمجهولإسنادهوفيطاهرابن

وهوغيظاًكظممنبلفظوالصغيرالأوسطفيالطبرانيورواهعل!يتابعلاالبخاري
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:يلزمخشرا

البعير:وكظمفاهَا،وشدًملأهاإذا:القربة)كظم:الزمخشريقال

بالصَّبرمنهنفسِهفيماعلىيمسكأنوهو:الغيظكظمومنهيجتر،لمإذا

ملأإنفاذهعلىِقادروهوغيظاًكظم))منجميهالنبيئَوعنأثراً،لهيظهرولا

غاظهالهاخادماَأنًعنهااللهرضىِعائشةوعنوإيمانا"أمناقلبهالله

شِفَاءً()1(.غيظٍتَركَتْلذيماالتقوىدرلله:فقالت

للفظاللغويالأصلذكرقدالزمخشرينلاحظالمقامهذاوفي

الشريفبالحديثذلكعلىمستشهداًالِإجماليمعناهبيَّنثمواستعماله

والمأثور.

:الزَازي

!ه!.الغيظ!والكاظمين:تعالىقوله

:مسألتان)وفيه:اشَازيقال

بقوللايظهرهولمعليهسكتإذاا:غيظهكظميقال:الأولىالمسألة

كظمت:يقال،منهامتلائهعلىكتمإن:تأويلهالمبرّد:قال،بفعلولا

إذا:جرَّتهعلىيَكظِملافلان:ويقال،عليهوسدَدتملأتهإذا:ال!قاء

فهوطريقٍأوبابأوماءٍمجرىمنسدَدتَماوكلشيئاً،يحتمللاكان

تجريالتيللقنًاةويقال،والسدادةالكَظَامةلهيقال:بهيُسَذُوالذىِ،كَظئم

المكظومة،القربكامتلاءبالماء،لامتلائهاكظامة:الأرضبطنفي

ورواه-مدلسبقيةفيهالهيثميقال،العينالحورمناللهزوجهإنفاذهعلىقادر-

.بذاكلي!مرحومأبوالمهذبقالمرحومابيحديثمنآخربلفظالطبراني

.464صا-جىالكثئاف-الزمخثري)1(

497

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


موضعالامتلاءلأنَه،نفسهبمجرىأخذإذا:فلانبكظمفلانأخذ:ويقال

يجتر.ولمجوفهفيماعلىأمسكإذاكظوماً:البعيروكظمبالنَفس

الِإمضاء،عنغيظهميكفُونالذين"الغيظ"والكاظمينقولهومعنى

والحِلم،الضَبرأقساممنالوصفوهذا،أجوافهمفيِغيظهمويردون

)1(4يَغفرورقهمْغضِبواما)وإذاوكقوله

إنفاذهعلىيقدروهوغيظاًكظم))من:جميهالنبيئُقال:الثانيةالمسألة

وإيمانا")2(.أمناًقلبهاللهملأ

الفَفظأصلبينفقد-سبقهعمنيختلفلاهناالرَّازيونلحظ

ذلكعلىمستشهداًللاَيةالإِجماليالمعنىبينثم،واستعمالائهواشتقاقه

الشريف.والحديث،الكريمبالقرآن

:يبورلنيساا

وشذَملأهاإذا:القربةكَظَم"الغيظ)"والكاظمين:النيسابوريقال

كأنه،بفعلولابقوللايظهرهولمعليهسكتإذا:غيظهكظم:ويقالفاها

منوهوالِإمضاء،عنغضبهوكفَّجوفهفيغيظهوردامتلائهعلىكتمه

علىيقدر!موغيظاًكظم))من:جميهاللهرسولقالط،والحِلمالصبرأقسام

إنَمابالصّرَعَةالشَديد"ليس:أيضاًوقالr(وإيماناً/()أمناًقلبهاللهُملأإنفاذه

ا)"((.االغَضَبعندنَفسَهيَملِكالذيالشديد

37.رقمآيةالورىسورة(1)

.7ص9-!الغيب-مفاتغالرًازي)2(

الرسالة.هذهمنr4vصرانظرالحديثتخريجسبقالحديث)3(

!الباري-فتحالغضبمنالحذرباب-صحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث)4(

جى4الغضبعندنفسهيملكمنفضلبابصحيحهفيمسلم511،ص01
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ملَخًصط)1(.الرازيقالهمانقلقدالنيسابورينلاحظوهنا

الأندلسيونالمفسرون

عطيَّة:ابن

فَضَبطُه،كثرتهمنيضهـجَأنكادَإذاالجوففيردُه:الغيظ)وكَظئم

وكظم،والقربةالزَقفمبهيشدالذيال!رِ:والكِظَام،لهكَظمومنعُه

يرسلهاأنقبلالجِرب)2(لحبسهيقالوقد،جوفهفيهاردًإذا:جِرتهالبعير

يَجترَّا،لمإذاوالناقةالبعيركظم:فقال،الزجاجحبهاه،كظم:فيهإلى

الراعي:قولومنه

حَقِيلا)3(إذرعَينَالأباطِحِذيمنبِجِرَّةٍكُظُومِهنَبعدَفأفَضنَ

الناسبعضفسًرولذلك،يتلازمانماوكثيراً،الغضبأصل:والغيظ

يظهرلاالنَفسفِعلالغيظبل،كذلكالأمرتحريروليسبالغضبالغيظ

ولابد.ماوفعلالجوارحفيظهورهامعلهاحالوالغضب،الجوارحعلى

فيأفعالهعنعبارةهوإذ،تعالىاللهإلىالغضبإسنادجازولهذا

هذهفيفوركابنوخَلَطَ،غيظتعالىإليهئسندولا،عليهمالمغضوب

اللفظة.

منوذلكأحاديثالغضبعندالنًفسومَلكالغيظكَظمفيووردت

الشديد"ليس:السلامعليهقولهومنه،النًفسوجهادالعبادةأعظم

.236ص2جىمسندهفيأحمدالِإمام،1402ص=

.IAص4ب-القرآنغرائب-اليسابوري(1)

البحير.يجترهما:الجرة)2(

لمكانين.اسما:حقيل،الأَباطح)3(
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1()1(الغضبعندنَفسَهيملكالذيالشديدإئمابالضُرَعة

لهخيرالعبديتجرعهاجَرعةمن"ما:السلامعليهالنَبيقرلومنه

")2(.اللهفيغيظجَرعةمنأجراًوأعظم

يقدروهوغيظاًكَظَمَ"من:قالالسلامعليهالنبيئَأنَهريرةأبوورَوَى

وإيماناً")3((.أمناًالفهُمَلأةإنفاذهعلى

وصثتقاتهالقرآنياللفظمعانيبيَّنِعطئةابنأنَتقدمممالناويتبين

العربي.بالشَعرذلكعلىواستثمهداستعمالهوحالات

وهذه،الترادفظاهرهايوهمالتيالألفاظمعانيبينيفرّقنراهثم

اللغة.فيوالتمكنالمعانيعلىالغوصدلالة

المقصودلبيانالشريفةبالأحاديثيستشهدعطيَّةابننلاحظأنناكما

.وتوجيهاتتعاليممنإليهترميوماالكريمةالاَياتمن

القرطبي:

يقال،الجوففيرذُهالغيظِوكَظمَ:الثانية)المسألة:القرطبييقول

بعدؤَه،إيقاعهعلىقدرتهمعيظهرهولمعليهسكت:أي،غيظهكظم

مجرىبهيسدُّما:والكظَامة،عليهوسددتملأتهأيال!قاءوكظمت

البعيروكظم،والقربةالزًقفمبهيسدُّالذيللسيرالكِظامومنهالماء،

الرسالة.هذهمن597صانظر-تخريجهشقالحديث1()

ص2!-الزهدكتاب-عمرابنعنسننهفيماجةابنأخرجه:الحديث)2(

مح!تجرواتهالمنذريوقال476ص5!القديرفيضفيالمناويوقال،1041

جيد.إسنادهالعراقيالحافظوقال،الصحيحفيبهم

.234-233ص3!-الوجيزرالمحرً-عطئةابن)3(
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فيهإلىيرسلهاأنقبلالجِرًةلحبسيقالوقد،جوفهفيرذَهاإذا:جرًته

الزخاخ.حكاه،كًظم

الراعي:قولومنهيَجتَرالمإذاوالناقةالبعيركظميقال

حَقِيلَاإذرعَينَالأبارِقِذيمنبِجِرةٍكُظُومِهنًبعدَفأفَضنَ

الفزععندذلكتفعلإنها:قيلوقد،نبتوالحقيل،موضع:الحقيل

تجتر.فلاوالجهد

منه:تفزعفهيللِإبلنحَّاراًرجلًايصفباهلةأعشىقال

تُبصِرُهحينَمنةالبُزلَتَكظِمُقد

الجِرَرُ)1(أجوافِهافىِتَقَطَعَحتَّى

التنزيل:وفيوحزناً،غماًممتلئاًكانإذا:ومكظومكظيمرجلومنه

!هو)3(.مَكظوئموهوَنادَىإذْ!ال!!هو)2(فهوَكَظيئمالحُزنِمنَعَيناهُ)وابيَضَّت

أنً:بينهمامافرقانلكن،يتلازمانماوكثيراًالغضبأصلوالغيظ

معالجوارحفييظهرفإنَهالغضببخلافالجوارحعلىيظهرلاالغيظ

عنعبارةهوإذتعالىاللهإلىالغضبإشادجاءولهذاولابد،مافعل

عليهم.المغضوبفيأفعاله

()،،.أعلمواللهبجيدوليسبالغضبالغيظالناسبعضفسروقد

البعير.وهوبازلجمع:البُزل(1)

.Atرقمآيةيوسفسورهَ)2(

8!ا.رقمآيةالقلمسورة)3(

6012ص4!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي4()
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عطيَّة،ابنعنمنقولمعظمهأنَنجدالقرطبيكلامفيالنظرولدى

والاستشهادواستعمالاتهواشتقاقهالكَلِمأصلببياناهتمامهلنايظهروبذا

.العربأشعارمنذلكعلى

معانيه.وبيانألفاظهتفسيرفيالكريمبالقرآناستعانأنهكما

وإسناد،والغضبالغيظبينالتفرقةفيعطئةابنقالهمانفلثم

الغيظ.بخلافتعالىاللهإلىالغضب

:حثانأبو

."الغيظ"والكاظمين:حثانأبووقال

وهوأسفاً،الممتلىءوالكظم،وغمّغيظعلىالِإمساك:)الكَظم

المطلب:عبدقالالمكظوم

قِتالَهمواحتسبتُقَوميفحَففتُ

كَاظِمُالمناياخَوفِمنْوالقَومُ

ومنغهفضَبطُه،كثرتهمنيخرجكانإذاالجوففيرذُه:الغيظوكظم

الذبَالسّير:والكِظام،ملأىوهيسذَهاذاإٍالقربةكظم:ويقال،لهكظم

يرسلهاأنقبلحبسهاأوجوفهفيرذَها:البعيرُ.جرتهوكَظَمفمها،بهيثد

الراعىِ:قولومنه،يَجترَّالمإذا:والناقةالبعيرَكظم:ويقال،فيهإلى

بِجرَةِكُظومهنًبعدَفأفَضنَ

حَقيلَاإ*رَعَينَالأباطحِذيمن

عندإلاجِرتهاالِإبلتمنعلاويقال،نبت:أيضاًوالحقيل،موضع:الحقيك
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تجتر.فلاوالفزعالجهد

إبل:نَحَّارَيصفباهلةأعشىقولومنه

تُبصِرُهحينَمنهالئزلَتِكظَمُقدْ

الجِرَرُ()1(أجوافهافيتَقَطَعحتَى

نقلفيالقرطبيسلكهمايلاحظالمثالهذافيحيَّانأبيكلامومن

اشتقاقهاوأصلالألفاظمعانيببياناعتنىقديكونوبذا،عطئةابنكلام

أشعارواقعمنذلكعلىوالاستدلال!-استعمالهاوحالات-اللغةفي

لقائليها.منسوبةًالعرب

الشريفالحديثأوالكريمبالقرآناستشهادهعدمعليهيلاحظكما

.الألفاظوشرحالمعانيبيانفي

الخلاصة:

والأندلسيينالمشارقةتفاسيرواقعمنوالنماذجالنصوصمقابلةولدى

يلي:فيماتتلخصالتي-والتفوّقالاتفاقأوجهنلاحظ

الِإحاطةفي-إجماليةبصفةالأندلسيونوالمفسرونالطبريتفوَّق

اللغة-فياشتقاقهاواصولمصادرهاوبيان-الألماظبمعاني

واستعمالاتها.

ومن،الشريفوالحديث،الكريمالقرآنمنَبشواهدذلكؤتوضيح

الزمخشريالتقريبوجهعلىذلكفيشاركهموقد،العربأشعار

يوهمالتيالألفاظبينالتفريقفيالجميععلىعطئةابنوامتاز،والرازي

.الاستعمالفيوالتلازمالترادفظاهرها

.56ص3!-المحيطالبحر-حئانابو(1)
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الكريمةللنصوصالِإجماليةالمعانيبيانفيالجميعواتفقهذا

التيوالبلاغةالفصاحةببيانالزم!شريوامتازومقاصدها،ومدلولاتها

،البيانوقوةالجمالأسرارمنتحملهوماالكريمةالنصوصعليهاتنطوي

أشرناكماتلخيصهأوسبقهعمنبالنقلالمفسرينبعضاكتفىوقدهذا

موضعه.فيذلكإلى

النحوفيالمقارنة

الأولى:الآية

مفَنْالمُلكَوتَنزِعُتَثحالممنْالمُلكَتُؤتيالملكِمالكَاللّهثَم)قُلِ

)1(.4تشاءُ

:الطبري

"اللهمّ(1.

وهو"اللّهمّ"،ميمنصبفيالعربيةأهل)واختلف:الطًبريقال

الميمدخولوفي،الرفع:المضافغيرالمفردالمنادىوحكم،منادى

فيهزيدتإنما:بعضهمفقال،الميمبغير""اللهالأصلفيوهو،فيه

""لامولافيها""ألِفَلاالتيالأسماءينادىكماب"يا"ينادىلالأنهالميمان

القائلكقول"يا"بتنادى،فيها""لامولا""ألفلاالتيالأسماءأنَوذلك

عمرو.ويازيديا

الأسماءمنَذلكأشبهَوما))يا"منخَلفَاًفيهالميمفَخعلت:قال

فكذلك:قال""ميممكانهيبدلثم،الحرفمنهايحذفالتيوالنعوت

وصفنا،ماعلىالتىِالأسماءبهاينادىالتي"لِا""اللّهثَم"منحذفت

.26رقمآيةعمرانآلسورهَ(1)

108http://www.al-maktabeh.com



،آخرونقولهممنذلكوأنكر،الاسمآخرفيمنهاخَلفاً""الميموجعلت

فيه.""ميمولاتناديهكماب"يا"(("اللهم:تناديالعربسمعناقدوقالوا

العربتُدخِللمدعواهفيمصيباًالقولهذاقالالذيكانفلو:قالوا

:العربمنسماعاًذلكفيوأنشدوامنها،بالحلفجاؤواوقد"يا"

اللَهمَّاياكَبَّرتِأوصَفَيتِكفَماتقوليأنعليكِوما

فسلَّماً-شَيخَناغليناارذدْ-

.كبًرتأوسئحتِويُروَى

نواقصفيمخففةًإلَآ""الميمهذهمثلزادتالعربنرَولم:قالوا

إليهاضمكلمةأنهانرىونحن:قالوا"وهم،وابنم،"الفممثلالأسبماء

قالوا،بهفاختلطتالكلامفيفكثرتبخير"امَّناالله"يا:بمعنىإامَّ"

قبلها.ماإلىانتقلتتركتلما""أمْهمزةمنالهاءفيالتيفالضَّمة

"هل"""هلئَمكانإنًما،مثلهاإلينا""هَفئَمالعربقولأنًونرى:قالوا

نصبها.علىفتركت""أئمإليهاضُمَّ

اللهويا،اغفرلياللهيا""الميمطرحإذا:يقولمنالعربمنَ:قالوا

أجراهاحذفهافمن،أُخرىووصلهامرةًاللهمنَ""الألفبهمزلياغفر

الأسماءفييدخلاناللتينوائَلامالألِفمثل"ولام"ألِصلأنهاأصلهاعلى

تسقطلاكانتإذ،الحرفمنَأنهاتوهَّمهمزهاومن،زائدتينالمعارف

منها:الألِفهَمزِفيوأنشدوامطْ

اللهياالفهُئَماسمِكَعَلىسَمَّاهُومنْأمُباركٌ
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بعضفي"مِيفها"خفِّفتحتىالكلامفي"اللهمّ"كثرتوقد:قالوا

مثل:اللغات

الكبارُالفهمُيَسمعُهارِياحٍأبيمنْكَحَلفَةٍ

الكُبارُ.لاهُهُيَسمعُها:تنشدوالرواة

بعضهم:أنشدوقد

كبَارُ()1(.واللهاللَهيَسمعُها

فيماتمثلتقدبالنًحوعنايتهنجدهناالطًبريكلامفيالنظرولدى

يلي:

اللفظ.فيالواردةالِإعرابأوجهذكرا-

تسمية،ولاتحديدغيرمنولكن،النحويينواختلافاتلاَراءالتعرض2-

العربية.أهلاختلف:بقولهوالاكتفاء

العربيكالشَعرالاستدلالفيالنحويةالقواعدمصادربعضذكر3-

وال!ماع.

بعرضها.والاكتفاءالأقوالبينالترجيحعدم4-

:الزمخشري

".الملكمالكاللّهمَّ"قل

وهذا،يجتمعاتلاولذلك"يا"منعِوَض")"الميم:الزمخشريقال

حرفوبدخول،القَسَمفيبالمَاءاختصكما،الاسمهذاخصائصبعض

ذلك()2(.وبغير"الله"يافيهمزتهوتقيالتعريفلاموفيهعليهالنداء

.592ص6!-البيانجامع-الطبري(?)

.214صا%-الكثاف-الزمخشري)2(

308http://www.al-maktabeh.com



لاختلافالتعرضعنصفحاًضربقدالزمخشرينلاحظوهنا

"الفهمً"لفظفي""الميمإنَبقولهالكلاموفصلالمسألةهذهفيالنجويينْ

الحالهوكماالجلالةاسمخصائصمنوهذا"الله"يافيالياءعنعِوَض

."لله"تافي

:الرازي

(J:َّاللهم"".

الخليلفقال""البهئَمقولهفيالنحويوناختلف:الأولى)المسألة

1(."يامنعِوَض"المشذَده"الميمو،اللهيامعناه""اللهئَموسيبويه

حذفواالكلامفيكثرفلما،بخيرإأمًالله"ياأصلهاوكان:الفراءوقال

العربقولونظيره""اللّهئمفصار"أمّ"منالهمزةوحذفواالنداء،حرف

إليها."أمّ"فَضئَم""هلوالأصل""هلم

:وجوهالفراءقولفسادعلىالأولينوحجة

كذاافعلالقهئَم:يقالأنصحلماالفراءقالهماعلىالأمرلوكان:الأول

نجدولملنا،واغفرافنااللهياالتقدير:لأنَالعطفبحرفإلَأ

العاطف.الحرفهذايذكرأحداً

بهيتكلمأنلجاز،قالكماالأمرلوكانأنَّه:الزخاجحخةوهو:الثائي

علىبهيتكلمثم"وَيلَتم":يقالكماائم""اللهفيقالأصلهعلى

."أمِّه"وَيلالأصل

فكان،محذوفاًالنداءحرفلكان،الفراءقالهماعلىالأمرلوكان:الئالث

قولفسادعلمناجائزاًهذايكنلمفلما"اللّهمً"يا:يقالأنيجوز

.الفراء
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اللهيا:يقالكمالازماً،النداءحرفيكونأنيجبكان:نقولبل

:فقال،الوجوههذهعنالفرَّاءوأجاب،لياغفر

كانفلو،اقصداللهيامعناه"أئمّالله"ياقوِلهلأنَفضعيف:الأولأما

السؤاليصيرفحينئذ،علهللمعطوفمغايراَالمعطوفلكانواغفر،

سؤالين.

العطفحذفناإذاأمالنا""واغفرقملهوالثاني"افَنا"قوله:أحدهما

شيئاًالحالينفيالمطلوبفكان"افُنا":لقولهتفسيراًلنا""اغفرقولهصار

.القرآنفيكثيرةونظائرهآكد،ذلكفكأنَواحداً

أمنا(1الله"يا:يقالأنأيضاًعندناأصلهلأنَأيضاً،وضعيف:الثاني

يجوزلاالألفاظمنَكثيراًفلأنَوأيضاً،بذلكالتكلمجوازينكرالذيومن

قولهأنًوسيبويهالخليلمذهبأنَترىألا،الأصلمقامالفرعإقامةفيها

الذيالكلامهذايستعمللاقَطإنًهثم،أكرمهءٍشيأي:معناه"أكرمه"ما

ههنا.فكذاالتعجبمعرضفيالأصلأنَّهزعموا

وأنشد"اللّهمً"يا:يقالأنيجوزلاأنَهلكمسلمالذيفمن:الثالث

الفراء:

اللًهُماياصَفَيتِأوسَئحتِكُفَماتقولِيأنعليكِوما

النقل،تكذيبفحاصلهمعروفغيرالشَعرهذاإنَ:البصريينوقول

الطعن.عنسليماًوالنحواللغةمنشيءيبقلمالبابهذافتحناولو

قدإنَه،لجوابهلا!ماًالنداءحرفذكريكونأنيلزمكان:قولهوأما

نأيبعدفلاأفتِنا!)1(الصًدِّيقُأيُها)يُوسفُكقولهالنداءحرفيحذف

.الحذفهذابإلزامالاسمهذايختص

.46رقمآيةيوسفةسور(1)
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:وجوهمنالبصريينقولفسادعلىالفرًاءاحتجثم

النداءأخرًناقدلكناالنداء،حرفمقامقائماً""الميمجعلنالوأنا:الأول

يا""اللهالبتَةَيقاللافإنه،البتَّةجائزغيروهذا،المنادىذكرعن

كذلك.الأمريكونقولكموعلى

الأسماءسائرفيمثلهلجاز،النداءمقامقائماًالحذفهذالوكان:الثاني

.بكر(1ويازيد"يا:يقالأنيجوزكما"وبكرم،"زيدم:يقالحتى

اجتمعالكنهما،اجتمعالما،النداءحرفعنبدلًاالميملوكان:الثالث

.رويناهالذيالشَعرفي

معنىلِإفادةالتامةالأسماءفيالميمهذهيزيدونالعربتجدلم:الرابع

هذهفيإليهالمصيرفكان،الداخلةللكلمةالمباينةالحروفبعض

وإنه،اللغةفيالعامالاستقراءخلافعلىحكماًالواحدةاللفظة

جائز.غير

أ)1(.الموضعهذافيالكلامجملةفهذه

ومناقثاتهمواختلافاتهمٍالنحويينآراءبنقلهناالرازيموقفوتمثَل

يذكركانأنهغيرالنحو،قواعدمصادرمنبهاستدلوماكلحُخةوبيان

المدرسةمنَوهماوالخليلسيبويهفذكرلقائليها،الأقوالوينسب

الكوفية.المدرسةرؤساءمنوهوالفرًاءوذكر،البصرية

ترجيحدونوالاختلافاتالأقوالبعرضاكتفىأنَهالرازينلاحظثم

اختيار.أو

.2ص7-بالغيب-مفاتيحالرازي)1(
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:يربولنيساا

والميم"الله"ياسيبويهعند:ومعناه")"الفهئَم:النيسابوريقال

منوهذا،تعالىاللهباسمتَبركاًاخَرتوإنماا،"الياء(عنعِوضقدةالمشدً

النداءحرفوبدخول"القَسَم"تاءبدخولاختمقَكمااللهاسمخصائص

".الله"يافيهمزتهوبقطعالتعريفلاممععليه

فيكثرفلمااقصدنا،:أيابخيراامناالله"ياأصله:الكوفيينوعند

"."أئممنالهمزةوخفَفتالنداء،حرفحذفواالكلام

بالعطف،بعدهالدعاءيذكرأنلزم،كذلكلوكانالتقديربأنَّوزيف

تخفيفغيرمنأصلهعلىبهيتكلمأنولجازلنا"واغفر"اللهم:مثل

.النداءحرفوبإثباتالهمزة

ضرورة،سؤالينالسؤاليصيرلئلاالعاطفيتوسطلمإنَمابأنَهواجيب

للأولتفسيراًالثانيجعللومابخلاف،عليهللمعطوفالمعطوفمغايرة

اكِّد.فيكون

:يقاللافإنًه"أكرمه"ما:مثلمتروكاًيصيرماكثيراًالأصلوبأنً

()1(.التعجبفي"أكرمهما"شيء

آراءمننقلهمافينقل،الرازيسننعلىيسيرالنيسابورينلاحظوهنا

نأدونواحتجاجاتهمومناق!ثاتهموالكوفيةالبصريةالنحويةالمذاهب

اختيار.أوترجيحأورأيلهءيكون

.116ص3!-القرآنغرائب-النيسابوري(1)
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عطيًة:ابن

".الملكمالكاللّهئَم"قل

بعداللّهمًلفظةتركيبفيالنحويون)واختلف:عطئةابنقال

،منادىوأنَها،المفتوحةالميممشذَدةالهاءمضمومةأنَّهاعلىإجماعهم

خبر.معنىفيمستعملةتأتيلاأنهاذلكودليل

فلما"،الله"يا:الأصلأنَ:والبصريينوسيبويهالخليلفمذهب

النداءحرفبدلجعلوا"يا"هوالذيالنداءحرفبونالكلمةاستعملت

المفرد،المنادىالاسمضمةهيإالهاء"فيوالضَّمة،المشدَّدةالميمهذه

بحرفين.فَعؤَضحرفانوذهب

بخير،ائَم:أي((ائمالله"يا""الفهثَمأصلأن:والكوفيينالفراءومذهب

نقلت.""أمفيكانتالتيالهمزةضمَّةهيالهاءضَمَةوأنَ

هودليلالذيالضَّتميتركأنمحال:وقالالقولهذاعلىالزخاجورد

اللهفيالحادهذا""أمضمةاللهاسمفيتجعلوأنالمفرد،نداءعلى

تعالى.

هذاإنَأيضاًوقال،الزخاجمنَغلؤٌوهذامحمد:أبوالقاضيقال

"ويلُمّه(1:قالواكماأحياناًبهيؤتىأنفشأنهالكلامفييطرحالذيالهمز

اللفظ،هذافي"أمالله"ياقطسمعوماالهمزةإثباتوالأكثر"افه"ويلُفي

".اللّهم"ياالعربتقولولاأيضاًوقال

علىوأنشدوااللّهمًعلىالنداءحرفيدخلقدإنًه:الكوفيونوقال

ذلك:
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مااللّهمَياهلًلتِأوسئحتِكُفَماتقوليأنعليكِوما

اجتمعا.لماالنداءحرفمنعِوَضاًالميمكانتفلو:قالوا

اللهكتابفيمالهيتركولا،قائلهيعرفلاشاذوهذا:الزجًاجقال

.العربديوانجميعوفي

ميمفأما،ونحوه"وابنم"فمفيمخففةالميمتزادوإنًما:الكوفيونقال

تزاد.فلامشددة

بحرفين.غ!ضَحرفانذهبلما:البصريونقال

الفهمً!وفلِقولهفيذلكسيبويهنصالنداء،علىنصب"ومالك"

ضمًتقدلأنهيوصفلا""اللّهمَّإن:وقال!)1(والأرضِال!ماواتِفاطرَ

فاطروكذلكتعالىاللهلاسمصفةعنديومالك:الزخاجقال،الميمإليه

.العباسأبيمذهبوهو:عليأبوقال،السماوات

كلشيالموصوفةالأسماءفيليسأنًهوذلكأصوبسيبويهقالهوما

نحو:توصفلاوالأصواتصوتإليهضئَممفرداسملأنَه""اللّهمّحدًعلى

قدكانواوإن،يوصفلاأنالمفردالاسمحكموكان،أشبههوماغاق"9

يوصفلاأنقياسهكانماإلىيوصفلاماهناضمفلمامواضعفيوصفوه

يوصف.فلم"حيهل"نحوصوتإلىضُمَّصوتبمنزلةصار

بجميعتعاشىاللهدعافقد""اللهمالقمن:شميلبنالنضروقال

الدعاء(1)2(.تجمع"اللهمّ:الحسنوقالكلها،أسمائه

بذكراهتمامه-المثالهذافيعطئةابنكلاممنيلاحظومما

دا.6رقمآيةالزمرسورة)1(

.05ص-94ص3ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن)2(
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ونسبة،والكوفيينالبصريينالنحويينلآراءوالتعرضالألفاظإعراب

وماذلكفيوحججهمومناقشاتهمخلافاتهمذكرثمقائلهاإلىالأقوال

النحو.قواعدمصادربعضمنإليهاستندوا

مماوهذا،الأقوالوضبطِالئقلدقةفيالمثلعطئةابنيعتبروبذا

ومظانَه.الكلاممصادرإلىالرجوعالباحثعلىيسهل

وإن،والترجيحالاختيارعدم-عطئةابنلدى-أيضاًيلاحظومما

الزتجَاج.علىالردِّأثناءالعلميةشخصيتُهبدت

لقرطبي:ا

".الملكمالكالفهئَم"قل

أنهاإجماعهمبعد"القهتم(1لفظةتركيبفيالنحويون)اختلف

مخففةجاءتوقد،منادىوأنها،المفتوحةالميممشذَدةالهاءمضمومة

الأعشى:قولفيالميم

الكُبازالقهمَيَسمعُهارَبَاحٍأبيمنكدَعوِة

فلما(1الله"يا""القهئَمأصلإدط:البصريينوجميعوسيبويهالخليلقال

"الميم"هذهبدلهجعلوا"يا"هوالذيالنداءحرفدونالكلمةاستعملت

"الهاء"فىِالصمَةوالاشف،والياء""الميمانوهمابحرفينفجاؤوادةالمشدً

المفرد.المنادىالاسمضمةهي

بخير،أفَنااللهيا"اللّهغَ)1فيالأصلأنَإلى:والكوفيونالفراءوذهب

التيالضفَةهي"الهاء"فيالتيالضفَةوأنَ،الكلمتينوخلطفحذف
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الحركة.انتقل!الهمزةحذفتلما"افنا"فيكانت

هذافيوالقول،العظيمالخطأمنَالبصريينعندهذا:النخَاسقال

دليلهوالذيالضئميتركأنمحال:الزخاجقال،وسيبويهالخليلقالهما

اللهاسمفيإلحادهذاإنً،ضمةاللهاسمفييجعلوأنالمفرد،النداء

تعالى.

الله"ياقطسُمعماأنهوزعم،الزجًاجغُلوٌمنَوهذا:عطئةابنالق

".اللهمّ"يا:العربتقولولا"أمّ

علىوأنشدوا""الفهمعلىالنداءحرفيدخلقدإنه:الكوفيونوقال

الراجز:قولذلك

الفهمَا-ياعذبتَأوغَفرتَ-

آخر:

مااللّهمَياهلَّلتِأوسئحتِكُفَماتقوليأنعليكِوما

نُعدمالنخيرهِمنفإنًنافسفَماشَيخَناعليناارفىُدْ

آخر:وّقال

الفهُمًايااللّهثَمأقولطُألَفَاحَدثُماإذاإنَي

قالاجتمعا،لماالنداءحرفمنعِوضاً""الميمكانفلو:قالوا

وفياللهكتابفيكانمالهيتركولا،قائلهيعرفولاشادوهذاالزجَّاج

قوله:فيمثلهوردوقد،العربديوانجميع

فَمَولْهِمامِنْفِيَّفِينفَثاهُما

رجامِ)1(أشذَالعاويالنَابحِعلى

!ن=شاعرينوصف،الفرزدق:البيتقائل-الحجارة:الرجام،الكلب:النابح(1)

18 Mhttp://www.al-maktabeh.com



"ميم"وأَما"وابنم،"فمفيمخفَفة""الميمتزادوإئما:الكوفيونقال

كانلولأنَه،خطأالكوفيونقالهما:النحويينبعضوقالتزاد،فلادةمشدً

وأيضاًدعاءمعهلأنَهعليهويقتصر""اللّهئَم:يقالأنيجبكان،قالواكما

بجملتنفصلتقدلكتادعواكمافلوكان"الرازق"الفهمأنتتقوللقد

تعالىاللهدعافقد""الفهمقالمن:شميلبنالنضرقالوالخبر،المبتدأ

الدعاء()1(.تجمعالفهم:الحسنوقالكلها،أسمائهبجميع

منءٍشيمعكلامهوينقل،عطتةابنسننيتتبعالقرطبينلاحظوهنا

الجانببهذاالاهتمامفيموقفهيكونوبذابالشَعر،الاستشهادفيالزيادة

تماماً.عطيَّةابنموقف

:حيانأبو

النحوجهةمن""الفهملفظةفيعطيَّةابنتكلم)وقد:حيًانأبوقال

وأنَها،المفتوحة""الميممشذَدة)الهاء")مضمومةأنهاعلىأجمعوا:فقال

انتهى..منادى

ميمهاتخفيفالفراءنقلقدالميمتشديدعلىالِإجماعمنَذكروما

بعضهم:وأنشدقالاللغاتبعضفي

الكبارُالقهمَيَسمعُهارياحِأبيمنكَحَلفةٍ

لأنَ،الفراءعندخصوصاًفاحشخطأالميمتخفيف:عليهالرادقال

الهجاءوجعلهجاهمنالعاويبالنابحوأرادإلهما،شالش!فينزعقومه=

النابح.كالكلبوالمهاجي،كالمراجعة

453-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي()1 o-54ص.
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11."أمّنابقبةفيه""الميمتكونأنيحتمللاإذ"أفَنا"فيالتيهيعنده

الصحيحة:والرواية:قال

انهى.الكُبارُ.لاهُةيَسمعها

النداء،غيرفياستعمالهمنآخرشذوذفيهالعربعندالبيتهذاو)نً

قبله.الذيبالفعلفاعلًاالبيتهذافيجعلهأنهترىألا

أسماءمناسماًسبعينتجمع""الميمهذه:العطارديرجاءأبوقال

ثعالى.الله

أسمائهبجميعاللهدعافقد"إالقهمًقالمن:شميلبنالنضر:وقال

الدعاء.مجمع""الفهئَم:الحسنوقالكلها،

العَلَمالاسمفهو،الميمفيهزيدت""الفهئَمإنَالنضر:قولومعنى

ذكرتفقدزيدجاء:قلتَإذالأنًك،الذاتأوصافلجميعالمتضمن

طولأوشهلةمنفيههيالتيأوصافهجميعمتضمنفهوالخاصالاسم

ذلك()1(.أشبهماأوأضدادهاأوشجاعةأو

فنقلعطيةابنمسلكسلكأنهنجدحيَّانأبيكلامفيالنظرولدى

الأقوالعلىالتعليقأثناءبرزتالعلميةشخصيتهأنًغيرمختصراً،كلامه

منها.المقصودوبيان

فقدعطيًةبابنحيًانوأبيالقرطبيتأثرالمقامهذافيليبداوالذي

العلميةالشخصيةظهورمنيمنعلمهذاأنًغير،ونقولاتهأقوالهاعتمدو!

منهما.كللدى

.941ص2-!المدِطالبحر-حتانأبو)1(
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الخلاصة.

والأندلسيينالمشرقيينتفاسيرواقعمنوالأمثلةالنماذجعرضوبعد

والتباعد.-والتفوق-الاتفاقأوجُهلنالَظهر

الِإعرابوجوهذكرفيالأندلسيونوالمفسرونالطبريتفوقفقد

القرآني.اللفظفيالواردة

وكوفيحِنبصريينمنالنحويينآراءبعرضوذلكالنحوفيالتوسعثم

وحججهم.ومناقشاتهمواختلافاتهم

توخَيدليلوهذا،لقائلهقولكلبنسبةامتازواالأندلسيينأنَّكما

الباحثعلىيسهلالذيالأمر-الكلاملأصولِيوالضبطالنقلفيالدقة

ومظانه.مصادرهإلىالكلامرجع

بقولهمكتفياًقائليها،إلىالأقوالنسبةبعدمعنهمالطًبريويفترق

أرادماإذاللباحثصعوبةًيورثوهذا-بعضهمقال-العربيةأهلاختلف

.الصوابوتحرَيالتوثيقبُغيةالكلاممصدرإلىالرجوع

بهذااهتضَاوإنوالنيسابوريالرازيبأنَالقولنستطيعأنناعلى

ذلك.فيللمتقدمينتَبعاًكاناأنَهماإلَأالجانب

برزتالتيالعلميةالشخصيةبظهورالأندلسيونإلمفسرون3تفؤَقثم

.الكلاموبسطوالتعليقالردّأثناء

.الزمخشريالنقطةهذهفيوشاركهم

غيرمنأوجههوذكربالِإعرابوالاهتمامالعنايةعلىالجميعواتفق

اختيار.ولاترجيح
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الثانية:الآية

!هه)1(.ورُباعَوثُلاثَمَثنَىالنًساءِمنَلكنْمطابَما)فانكِحوا

:الطبري

!هه.ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابما)فانكحوا:تعالىقوله

لأنَهنًإجراؤهنتُركفإنًما"ورُباعَوثُلاثَ"مثنَى:)قوله:الطَّبريقال

عن"زفر"و"عامر"عن"عمر"عدلكما،وأربعوثلاثاثنينعنمعدولات

لا،ومرلَعومَثلَثومثنىوموحَد،وثُناءآحادوكذلك،إجراؤهفتُرك!زافير"

علىيدلومما،وجوههعنالعدولمنذكرتالتيللعفَةكلهذلكيجري

وسورةالسورةِهذهفيقيلما،سواءفيهوالأنثىالذكروأنَ،كذلكذلكانَ

أيضاًوأنَهذكر،وال!جناحالجَناحبهيريد!)2(ورُباعَوثُلاثَ)مثنَىفاطر

تدخله،لا"وائَلام"الألفوإنَ"والثُلاث"الثلاثةإليهيضافمايضافلا

"الألِفلدخلهنكرةولوكان،معرفةللعدداسمأنَهعلىدليلذلكفيفكان

تميمقولذلكفييبينومما"والأربع"الثلاثةيضافكماواضيف"وائَلام

مقبل:أبيابن

لَبانِهتحتَالزُرقَالنُعراتِترى

صَواهِلُهأصعقَتهاومَثنَىاحادَ

نكرةًالعربتجعلهاوقد،معرفةوهيالنُعراتعلى"ومثنَى"أحادفرد

الشاعر:قالكمافتجريها

.3رقمآيةالنساءسورة()1

.ارقمآيةفاطرسورة)2(
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بذكرهِالمُستهامَالغلامَوإنَ

وموحدِمَثنَىبينِمنْبهِقَتلنا

خامسٍوآخرَمنكمْبأربعةٍ

معبدِرُمحِفيالِإظلاممعَوسادٍ

الشاعر:يقولجاريةغير"آحاد"و"ثُناء"أنَيبيِّنومما

وموحَداًثُناءًقتلتكُمْولقدْ

المُدبرِأمسِمثلَمُرةوتركتُ

الشاعر:وقول

المناياتُلاقِينيأنْلكَمنَت

حَلالِشَهرٍفياحادَاحادَ

لمجهتهعنوالمرلَع""الرباعجاوزماحرفالعربمنئسمعولم

وكذلك""المُسبعولا""السُباعولا""المُخمسولا"خُماس"منهايسمع

وهووعُشار""العشرةفيلهيروىفإنَّهللكميتبيتفيإلَّا""الرُباعفوقما

قوله:

عُشاراًخِصالًاالرجالِفوقَتَرَمَبحتَىيَستريثُوكَفلمْ

ذلك()1(.غيريسمعلمإنَهيقالعشراً،عشراًيريد

جرىماوهو،واحدسننفييجريأنَهيجدالطَّبريكلامفيوالناظر

النحويين،وأقوال،الِإعرابأوجهلذكرالتعرضمنَ،لهالسابقالمثالفي

الكريمالقرآنمنالنحوتقعيدمصادروفق-العربلسانُعليهجرىوما

.543ص7ب-البيانجامع-الطبري()1
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فيتتمثلللباحثعظيمةفائدةهذاوفي-عنهمسمعوماالعربوأشعار

وشاذًه.مشهورهومعرفةواصولهالكلاممصادرعلىالوقوف

صدرفيالقولفَصلتالتيللطبريالعلميةالشخصيةهيوتلك

وهوألَاالنحويةالقواعدمصادرمنالأولالمصدرإلىاستنادأالكلام

منعنهمشمِعوماالعربلسانعلىاشتهرماوإلى،الكريمالقرآن

أشعار.

:الزمخشري

،مكررةأعدادعنمعدولة"ورُباعوثُلاثَ)"مثنَى:الزمخشريقال

عنوعدلُهاصِيغِهاعنعدلُها:العَدلَينمنَفيهالماالضَرفَمُنعتوإنًما

تكررها.

والثلاثالمثنىينكحفلانتقول،التعريفبلاميعرفنَنكراتوهي

.والرباع

الطيباتفانكِحوا:تقديره"،طَابَ"ممَّاالحالعلىالنصبومحلهن

أ)1(.أربعاًوأربعاً،ثلاثاًوثلاثاً،ثنتينئنتينالعدد،هذامعدوداتٍلكم

الكريمةللألفاظالِإعرابوجوهالمثالهذافيالزمخشريويبين

النحويينلاختلافتعرضغيرمنالكلامفصلأنهكماعليها،والمعاني

ذلك.في

:يالرَاز

اثنين:معناه:"ورُباعوثلاث"مثنَى:الرابعة)المسألة:الرًازييقول

.946صا%-الكشاف-الزمخشري(1)
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:وجهانوفيهمنصرفغيروهوأربعاً،وأربعاًثلائأ،وثلاثاً،اثنين

العَدل:أما،والوَصفُالعَدلُ:أمرانفيهاجتمعأنَه:الأولالوجه

وزفرعمر:تقولكمااخرىبهاوتريدكلمةًتذكرأنًكعنعبارةالعدلفلأنَ

وأما،معدولاًفكانثنتينمَثنىِبقولكتميدههنافكذا،وزافراًعامرأبهويريد

ورُباعَ!ه)1(.وثُلاثَمَثنىأجنِحَةٍ!اولي:تعالىقولهفدليله:وصفأنه

عَدلينفيهاأنَ:مُنصَرفةغيرالأسماءهذهانبيانفي:الثانيالوجه

فإنك،تكررهاعنمعدولةَأنَهاوأيضأ،بيناهكمااصولهاعنمعدولةلأنَها

اثنانجاءني:قلتفإذا،ثنتينثنتينبل،فقطثنتينمثنَى:بقولكتريدلا

جاء:قلتَإذاأما،فقطالعددهذامجيءعنالِإخبارغَرضُككانئلاثةأو

فيحصلأنَهفثبت،اثنيناثنينوقعمجيئهمترتيبأنَأفاد،مَثنىالقوم

إذالأنهوذلك،الصَّرفمنَيُمنعأنفوجبالعدد،منَنوعانالألفاظهذه

ذلكلأجليصيرلأنه،الضَرفمنعُذلكأوجبَسببانالاسمفياجتمع

فيهحصلإذاوكذا،صرفُهفيمتنعللفعلفشابهاًفيصير،جهتينمننائبأ

()2(.أعلمواللهصَرفُهيُمنعَأنفوجبجهتينمنالعَدل

بيانمنبهاعتنىماوتنظيمترتيبفيأجادقدالرَّازيأنَّهناونلاحظ

كمصدرالكريمالقرآنإلىذلكفيمستندأعللهاوذِكرالِإعرابوجوه

النحوية.القواعدفيأصيلٍ

مماوالبيانوالشَرحالتفصيلفيالعبارةسهولةسِمَةَكذلكنلحظئم

عناء.غيرمنوغايتهمقصدهإلىالوصولالباحثعلىيسهل

.أرقمآيةفاطرسورة)1(

.173ص9-!الغيبمفاتيح-الرازي)2(
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المفسرينمنغيرهعندمبسوطاًوردماالرازياختصروقدهذا،

تطويل.غيرمنالكلامفيالقولففصلكالطبري

ةالنيسابوري

كلامفييوجدلم:"وزباعوثُلاثَمَثنَىقوله)"وأما:النيسابور؟قال

قولعلىقياساًومعشرغشارإلىوجؤَزواوموحَد،واحدهذهإلاالفصحاء

الكُمَيت:

عُشاراَخِصالًاالرجالِفوقَتَرهـحتَىيَسْترْيِثوكَولَم

تقسيمفائدتهاأنَوذلكمحقَقاً،عدلًافيهاأنَعلىالنحويونفاتفق

مكررالعددغيرفيعليهالمقسومولفظ،معينعددعلىأجزاءذيأمر

وجاءنيِجُزءاً،جُزءاًالكتابقراتنحو،العربِكلامفيالاطَرادعلى

أيضاَالعددبابفيالقياسوكان،جماعةًوجماعةَرجُلًارجُلًاالقوم

فلما،الأغلببالأعمّفيهالمتنازجللفردوالحاقأبالاستقراءعملًاالتكرير

إلَأوليسمكررلفظأصلهبأنحكملفظأمكررغيرمثلًا"ثلاثَ"وجدت

والوصفللعدلهذامثلصَرفمُنِعَسيبو-فعند"،ثلاثة"ثلاثة

عنه،العدولبخلافوصفاًإلَأيستعمللمالتركيبهذافإنَ،الأصلي

مرتين"ثَلاثةً"ثَلاثةًكانأصلهلأنَّ،اللفظُحيثمنمكرراًعدلًافيهإنَوقيل

العدلَفيهإنَّوقيلمَثلث"،أو"ثُلاثلفظإلىثمواحدإلىفعدل

النكرةعلىجرىوإذا،الكشَاففيلماخلافاًائَلاميدخلهلاإذوالتعريفَ

ولوقوعهالمعارفعلىجريانهبعدموضُعًفَ،البدلعلىفمحموذ

حالًا()1(.

.017ص4!-القرآنغرائب-النيسابوريَما(1)
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النحويينآراءوذكرالِإعرابوجوهبئن-النيسابورينلاحظوهنا

وأمعهااتفقوماالمسألةهذهفيالمفسرينلاَراءتعرضكماوخلافاتهم

خالفها.

عطئة:ابن

نصب:الِإعرابمنموضعهِا"ورُباعَوثُلاث)"ومَثنَى:عطيَّةابنقال

كذا،وصفةمعدولةلأنَهاتنصرفلانكراتوهىطَابَ""مضَاالبدلعلى

علي.أبوقاله

وجمعمعدولةٌفإنَّهاوأيضاً،والمعنىاللفظفيمعدولةهي:غيرهوقال

مؤنثة.معدولةٌفإنَّهاوايضاً

الزجًاجوخطَأَ،وائَلامالألِفتدخلهالالأنهامعارفهي:الطبريقال

العددتكرارمضمنةأنَهاإلا،وأربعةوثلاثةاثنينعنمعدولةوهيالقولَهذا

لشاعر:الزخاجوأنشدالمعدودغايةإلى

وموحَدِمَثنَىالنَّاسَتبغيذئاثأنيسُهُبوادٍأهليولكنَّما

مثنَىالرجالجاء:قولكوكذلك،واحداًوواحداً،اثنيناثنينمعناهفإنَما

()1(.ثلاثةوثلاثةاثنيناثنين:معناهفإنما،وثُلاثَ

عنداتضحالذينَفسَهالسبيلسلكَعطيةابنأنَنلاحظوهنا

السابق.المثالفيالحديث

النحويةأحوالهاذكرمع،اللفظفيالواردةالِإعرابأوجه-هنافبئن

وعِلَلها.

.16-15ص4ب-الوجيزالمحرر-عطيةابن(1)
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استندواوماومناقشاتهمالمفسرينوأقوالالنحاةآراءإلىتعرضثم

.العر/يالنحولقواعدمصادرمنإليه

.المقصودوحصولالعبارةوإيجازوالترتيبالتنظيمإطارفيذلككل

القرطبي:

موضعها،!وزباعَوثُلاثَ)مثنَى:تعالىقوله،)السابعة:القرطبيقال

معدولةٌلأنهاتنصرفلانكرةوهي"ما"منالبدلعلىنصب:الِإعرابمنَ

يدخلهالالأنًهامعارفهي:الطبريوقال،عليأبوقالكذا،وصفة

الكوفي.قاله،التعريففيعمربمنزلةوهي،والًلامالألِفُ

لفظهعنمعدولٌلأته،ينصرفلموقيل،القولهذاالزخاجوخطَأَ

اثنين،أثنينعنمعدولة""ومَثنى،واحدواحدعنمعدول"فاحاد"ومعناه

واحدكلوفِي،أربعةأربعةعن""ورُلَاج،ثلاثةثلاثةعنمعدولة"إوثُلاث

وثُلاث،ومَثنىوثُناءومَوحَد،احاد:يقال،ومَفعلفَعَال:لغتانمنهما

وعُشار.مَعشَرإلىوكذلكومَرلَعورُباع،ومَثلث

غمَرمثل،ورُبَعوثُلَثوثُنىاحَد:ثالثةلغةالثًعلبياسحقأبووحكى

النَخعيعنالمَهدويوحكى،الآيةهذهفيالنَخعيقراءةوكذلكوزُفَر

استخفافاًرباعمنمقصورفهوزلَعفيألِفبغيرورُلَع""ثُلاثوثابوابن

:قالكما

الفغفَةالجَنًةِيَحرِدُحَردَاللهعندِمنْجاءسيلأقبلَ

الكُميًت:عنجاءبيتإلاالأربععلىالبناءهذامنيزيدولاالثَّعلبيتال

عُشاراًخِصالًاالرًجالِفوقَتَرَمَبْحتَىيَستريْثُوكَفَلمْ
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.عشرةطعنتيعني

إلىآحادمنوهو،المسموععلىيقفوبعضهم:الذَهانابنوقال

"آحاديقال:الحاجببنعمروأبووقال،لشذوذهبِالبمِتيعتبرولارُلَاع

إلىعداهفيمايقالوهل"ومَرلَعورُبَاع،ومَثلثوثُلاث،ومَثنىوثُناءومَوحَد

.؟يقاللاأوالتسعة

لاأنه،معناهعنمعدولاًوكونه،يثبتلمأنَهأصخها:خلاففيه

اثنانجاءنيتقول،المعدولةغيرالأعدادفيهتستعضلموضعفييستعمل

أحادالقومجاءنيمثل،جَمغقَبلهيتقدممتىوثلاثمَثنىيجوزولا،وثلاثة

الآية،وفيهناالحالموضعفيوهيتكرار،غيرمنورُباعوثُلاثوثُناء

!اولي:تعالىقولهفييتبينصفةالأعدادهذهكونومثال،صفةوتكون

ساعدةوقال،نكرةوهيللأجنحةصفةفهي!)1(ورُباعَوثلاثَمَثنَىأجنِحَةٍ.

جؤية:ابن

ومَوحدِمَثنَىالنًاسَتَبغيذِئَابٌأنيسُهُبِوادٍأهليولكِنًما

الفراء:وأنشد

خامسوآخرَمنكمْبأربعةٍومَوحدِمَثنَىبينِمنِبهِقَتلنَا

ناسأَبهقتلناأي،الفراءبيتوكذلكومَوحَد،بمَثنَىنكرةوهيذئاباَفوصف

.نكرةولامعرفةفيالأسماءهذهتنصرففلا

وزعم،نكرةأنًهعلىالعدد،فيصَرفَهُوالفراءالكِسائىوأجاز

عنهزالقدلأنَهوالنكرةالمعرفةفيصَرفَهُبهشمَيإنأنَهالأخفش

()2(.العدل

.ارقمآيةفاطرسورة)1(

.15ص5جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(
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ذكرإلىتعرضرثمالِإعرابأوجهذكرإلىهناالقرطبيتطرقلقد

وما-عنهمكلوأدلةخا،فاتثمو-والنحويينوالفعربينالمفسرينأقوال

لسانمنسماعاًمنهاكانماسواغ-نحويةوقواعدمصادرمنإليهاستندوا

الكريم.القرآنأو-العرب

بجوانبه،والاحاطةوتوضيحهالكلامبسطفيالقرطبيأسهبولقد

غرضه.منهوأصابحقهالكلاموفىقدبهذاويكون

:حيًانأبو

"طاب"مامن"ما"أعربناوإذا"ورُباعَوثُلاثَمَثنَى)9:حيَّانأبوقال

وقالمنها،الحالعلىبعدهوما"مثنى"فانتصابموصولةوتكونمفعولة

نصبالِإعرابمنموضعها:عطمَةابنوقالالنساء،منحالالبقاءأبو

وصفة.معدولةلأنًهاتنصرفلانكراتوهيطاب""مامنالبدلعلى

انتهى.

:ضعيفانإعرابانوهما

علىجاءالنساء""ومن"طاب"ماهوعنهالمُحدَثفلأنً:الأولأما

منيلزاكانوإن،منهالحاليكونفلاعنهمحدثاًوليس،التبيينسبيل

المنكحات.تقييدبالحالتقييده

يباشرهاأنذلكمنفيلزمالعاملتكرارنيةعلىهوفالبدل:الثانيوأما

إنَّهاقالفإنَّهوأيضاً،العامليباشرهالِاأنَهاالمفرداتفيتقرروقد،العامل

لها،صفةًكانلنكرةتابعاًجاءإذافإنَهوصفةًنكرهًكانوما،وصفةنكرة

للنكرةصفةوقعوماكل!)1(ورُباعَوثُلاثَمَثنَىأجنحةٍ)اولي:تعالى01كقوله

.1رقمآيةفاطرسورة()1
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حالًا()1(.مثنىيكونأنفلزممعرفةطاب"و"ما،للمعرفةحالًاوقع

نقلثمالكريمالقرآنيللفظالِإعرابيةالأوجهذكرقد-حيانأباونلاحظ

ذلك.فيوالفعرِبينالمفسرينأقوال

شخصيتهبرزتوإنَماللأقوالالناقلموقف-حيَّانأبيموقفيكنولم

اسشَاداً-ضعيفهاوردًالوجوهأصخواختيارالعلمةبالمناقشةوذلكالعلمية

الكريمالقرآنإلىثم،المعنىفرعالِإعرابإذ،المعنىمعيتفقماإلى

النحو.قواعدمصادرمنمصدراًباعتباره

الخلاصة:

المفسرينبينالمقارنةالدراسةمنإليهتوصلناماحصيلةوهي

وبهابالنحو،الاهتمامموضوعفيالأندلسيينالمفسرينوبينالمشرقيين

يلي:فيماوتمثلوالامتيازوالتفوّق،والافتراقالاتفاقأوجهتظهر

ومن،إجماليةبصورةالجميععليهااتفقصفةوهيبالنَحو،الاهتمام

التفصيل:باب

يعرضونكانوافقد،الفجالهذافيالأندلسييننلحظْتفوقفإنَنا

يبينونثممنَظماًدقيقاًعرضاًالكريمالقرآنياللفظفيالواردةالِإكرابأوجه

للكلاماستيعابهمعلىيدلمما،الِإعرابيهَالأوجههذهعلىالمعاني

وبسطه.عرضهفيموفقينبالتاليفكانواجوانبهجميعمنبهوإحاطتهم

أقوالفذكروا-لهاتعرضوافقد؟النحويةللمذاهببالنسبةأمّا

ومناقشاتهمكلأدلةَوأوردوا-وغيرهموكوفيينبصريين-النحويين

.631ص3ب-المحيطالبحر-حيانأبو(1)
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قواعدمصادربعفروهيالكريماعَرآناومنالعربلسانمنوحججهم

العربي.النحو

جوانبه.ووفَوهحافهالموضوخأعطواقديكونونوبذا

يتفثارفلم،المستاقلةالعلميةشخصياتهمبإبرِازالأندلسيونامتازثم

الضعيافةالوجوهوردوا،واختاروارجًحوابل-دائماَ-الناقلبالمتأثرموقفهم

ذلك.فيموفقينوكانواوأقواهاالوجوهأرجحواختاروا

الهـازقيبعدمعنهموافترق،الطبريَالجانبهذافيشاركهمولقد

المنسمرينمنغيرهعندمُوسًعاًمبسوطاًكانماواختصاروالاختيار،الترجيح

.والنيسابوريالزمخشريهذافيوشاركه
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الرابعالموضوع

الإِسرائيلياتموضوعفيالمقارنة

المفسرينموقفالثانيالبابمنالخامسالفصلفيبئنتلقد

التفسير.فيروايتهوقبولالإِسرائيليالقصصمنَالأندلسيين

كتبوتنزيهورفضهالِإسرائيليالقصصرذَفِيالموقفهذاتمثًلوقد

وأباطيلانحرافاتعلىأصلهفييقومأنَهإذ،منهكثيرعنالتفسير

وزعزعة،السلامعليهمالأنبياءعصمةفيالطعنمنتخلولاوخرافات

وقبولَه.صحتَهيقتضيالشرعمنَدليليوجدلاأنَهكما،العقيدةفيالثقة

تفاسيرمقدماتعلىالازَوعخلالمنجلئاًالموقفهذااتضحولقد

وردتالتيالاَياتلتفسيرتعرضهمأثناءآراءمندونوهوما-الأندلسيين-

إسرائيلية.وأقاصيصحكاياتحولها

تفاسيرهم،واقعٍمنبأمثلةٍالموقفهذاعلىدلًلتقدكنتُوإنهذا

علىكأدلةٍمختصرةعباراتِهمأسوقأنفيفحرجاًنفسيأجدُلافإنَني

.ذكرتماصحة

شاملةٍتحليليةٍدراسةخلاصةجاءهاماًدستوراًيضعالعربيابنفهذا

إلىالغافلونيتنئهَكيعليهاالأضواءفسلًط،عليهتنطويوماللِإسرائيليات

بسرابها.المخدوعونويَرعَويفيها،ما

البَتَات،علىالعلماءعندمرفوضةٌ)والِإسرائييات:العربيابنيقول

تعطيلافإنَها،اذنَيكسماعهاعنوأصم،بَصَرَكسطورهاعنفاعرض

خَبَالًا()1(.إلَأفؤادكَتزيدولاخيالَاَ،إلَأفِكرَكَ

.1624ص4-!القرآنلأحكامالجامع-العربيابن)1(
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القصصهذاعنالِإضرابضرورةيرىفكان:عطئةابنأما

الِإستعانةفيالضبرورةاقتضتماوهومحدود،نطاقفيإلَأ،الِإسرائيلي

الكريمة.الاَياتمنالمقصودبيانعلىبه

منَأذكُرلاراً،محرًوجيزاًيكونأنوقصدتُ...):عطئةابنيقول

؟)1(بهِإلاالاَيةتَنفَكلاماإلَأالقصص!

مقدمةفيالِإسرائيلياتمنَبموقفهيصرخَلموإن:القرطبيأما

في-روايتهامنوالاقلالمنهاالحذروهو-الموقفهذانجدفإننا،تمْسيره

وردالتيالكريمةالاياتلتفسيرتعرضهأثناء،تفسيرهمنمتفرقةمواضع

)2(.إسرائيليقصصفيها

المفسرينمحرريمنثغيرهنجدهفإنًنا-حيًانأبيالىانتقلناماوإذا

صحيحسندعلىتقوملاالتيالِإسرائيلحِةالرواياتهذهخطرادركواالذين

وتصديقها،بهاِالاغترارمنفنئه،السنةأوالكتابمننصيوافقهاولم

يعتقدكانلأنَهمنهاكثيرعنصفحاًوضرببلوفسادهاضعفهاإلىوأشار

الأقاصيصر.هذهمثلعنئنزَهأنينبغيالتفسيرأنَّ

والتواريخ،تناسبلاالتيالحكاياتإنَ...):حيَّانأبويقول

التفسيىَ)3(.علمفيذِكرهاينبغيلاالِإسرائيلية

الِإسرائيليالقصصرمنالأندلسيينالمفسرينبموقفيتعلقماهذا

به.التزمواكمنهجتفاسيرهممقدماتفيدَوًنُوهوما

31.صاجىالونجيز-المحررعطيةابن)1(

(r)الرسالة.هذهمنهآ.صنظر

.هصرا-جىالمححطالبحر-؟بوحسان)3(
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الدراسةموضعهمالذينالمشرقيينبالمفسرينيتعلقماأما

التفسير،فيومناهجهم،تفاسيرهممقدماتعلىالاطِّلاعفبعد،المقارنة

علىليسيرلنفسهاختطهالذيمنهجهفيحذَدمنهمأحإعلىأعثرلم

يتضحكانوإنوالرد،القبولحيثمنالِإسرائيلياتمنموقفهمعالمه

وردالتيللآياتتفسيرهأثناءللاسرائيلياتتعرضهخلالمنموقفهأحياناً

المقدمة.هذهبعدسنرىكماالِإسرائيلىِالقصصمنَشيثفيها

الأمثلةَفإنَّ،بالموضوعاتيتعلقماأما-بالمنهجيتعلقماهذا

الصورةبإعطاءكفيلةالمقارنةالدراسةهذهفيسأجمرضهاالتيوالنماذج

الِإسرائيليالقصصرإزاء-الدراسةقَيدُهمالذين-المفسرينعنالواضحة

ياته.وروا

:الأولالموضع

مُلكِعلىالشًياطينُتَتلُوماكل!واتًبَعوا:تعالىقولهتفسيرعند

سُليمانَ(/)1(.

،الخيالاتونسجالخرافاتمنهي-إسرائيليةقصةالطبريأورد

بسندهاالطبريساقهاوقد-عِصمتهمفيوتطعنُالأنبياءبصفاتتخل

عنمعاويةأبوحدثنا:قالالسوائيالسائبأبو)حدثني:فقالكاملَاَ

الذيكان:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعنالمنهالعن،الأعمش

جَرَادة،لهايقالامرأةأهلمنأْناسٍسببفيداودبنسليمانأصاب

لأهلالحقُيكوِنأنسليمانهَوَىفكان:قال،عليهنسائهأكرممنوكانت

وكان:قالواحداَ،فيهمهواهيكنلمحينفَعوقبَ،لهمفيقضيالجرادة

أعطى،نسائهمنشيئاًيأتيأو،الخلاءيدخلأنأرادإذاداودبنسليمان

.201رقمآيةالقرةسورة(1)
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الجرادةَأعطى،بهابتلاهبالذيسليمانَيبتليَأنأرادفلما،خاتَمهالجرادة

هاتِ:لهافقال،سليمانصورةفيالشيطانفجاء،خاتَمهيومذات

:قال،والِإنسُوالجنُالشياطينُلهدانتلبسهفلما،فَلبسهفأخذه،خاتمي

،بسليمانلستَكذبح!:فقالت،خاتميهات:لهافقَالسليمانفجاءها

فيفكتبتالشياطينفانطَلقَت:قال،بهابتليبلاءأنًهسليمانفعرف:قال

ثم،سليمانكرسيتحتدفنوهاثموكفرُ،سحرٌفيهاكتباًالأيامتلك

بهذهالناسيغلبسليمانكانإنما:وقالواالناسعلىفقرؤوهاأخرجوها

محمداًاللهبعثحتى،وأكفروهسليمانمنالناسفبرىء:قال،الكتُب

كتبيعنىِ"سليمانملكعلىالثياطينتَتلُوما"واتَبعوا؟ثناؤهجلفأنزل

اللهفأنزلكفروا"الشياطينولكنَسليمانكفر"وماالسِّحرمنالشياطين

()1(.عذرهوعزجل

الِإسرائيليةالروايةهذهشِقل-التفسيرفيكإمامالطبريمن-والعجب

سليمانعلىتطاولمنفيهامامع-واحدةبكلمةيعقَبأندونعنهاويمر

وهذه،للهوىتبعاًالحىَبغيروالحكمِوالظلمالجورفيتمثًلالسلامعليه

الشياطينتصوراستحالةعنفضلَاهذا،الأنبياءعنهايُنزَّهأنينبغيأقاويل

.الأنبياءبصور

ذِكراًلهاأرَفلم-الكشًاف-تفسيرهإلىالرجوعفبعد-الزمخشريأما

ينبغيوكان،والنيسابوريالرَّازيكذلكفلكهفيوسار،إشارةأدنىأو

سبقهممنكتببعضفيوردتإذوإبطالها،لردهاذكرهاأوبهاالتنويه

المفسرين.من

الطب!رقيعنرواهافقدالأندلسيينالمفسرينمنَالعربيابنأما

.604،414ص2-%البيانجامع-الطًبري)1(
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والرذبالتفنيدتعقبهاثم،هالردًأوليًةإشارةذلكوفي-إسنادهامنمجردةً

بهم)1(.يليقلاعماوتنزيههمالأنبياءعصمةلإثباتوالِإبطال،

إليها،يشرولمعنهاأعرضأنًهنجدفإنَّناعطيةابنإلىانتقلناماوإذاْ

منيذكرلمبأنَه-تفسيرهمقدمةفيمعالممنرسمهمامعالتزاماًوذلك

به.الآيةتنفكماإلًاالاسرائيليالقصص

حيًان.أبووكذاعطيًةابننهجعلىسارفقدالقرطبيأما

الثاني:الموضع

هاروتَببابلَالمَلَكينعلىانزلَ)وما:تعالىقولهتفسيرعند

-يَ!هه)2(.وماروثَ

عليه-آدمأولادمنالفسادكثرلما:مختصرهاإسرائيلية)وردت

مكانهمكنتملوانَكم"أما:تعالىاللهفقال،الملائكةعئرتهم-السلام

كانماسبحانك:فقالوا،أعمالهممثللعملتميخهمركًب!مافيكموركَبتُ

هاروتفاختاروا،خياركممنمَلَكينفاختارواقال،ذلكلناينبغي

حتىشهربهمامرَّفماالشًهوةفيهمافركَبالأرضإلىفأنزلهما،وماروت

ويشربا،ويقئلا،دينهافييدخلاأنإلًافأبتنفسهاعنوراوداهابامرأةفُتنَا

."()3(000فأجاباهاالخمر

بسندها،تفسيرهفيالطبرفيالِإمامأوردهاالإسرائيليةالروايةوهذه

يبطلها)4،.أويردهاأوعليَهايعقبلمأنَهغير

الرسالة.هذهمن04aصانظر1()

201رقمآيةالقرةسورة)2(

إلرسالة.هذهلحن056صبتمامهاالقصةانظر)3(

.431ص2-بالبيادجامع-الطبريانظر:)4(
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الكريمة.الاَيةتفسيرهعندتفسيرهفييذكرهافلمالزمخشريأمما

للآيةتفسير0عندإسناد،كيرومن،مختصرةًذكرهافقدالرًازيأما

)واعلم:فقال،فسادهاعلالأدلةوأقام،والِإبطالبالردّتعقبهاثمالكريمة

علىيدذُماوجلعزاللهكتابفيليسلأنَه،مردودةٌفاسدةٌالروايةهذهأنَ

:وجوهمنيبطلهامافيهبلذلك

المعاصي.كلعنالملائكةعِصمة:أولها

فاسد،الآخرةعذابوبينالدّنياعذاببينخُيَراإنَهماقولهمأنَ:وثانيها

خيرتعالىاللهلأنَ،والعذابالتوبةبينيخيراأنالأولىكانبل

بذلك.عليهمايَبخلُفكيف،عمرهطولبهأشركمنبينهما

كونهماحالفيالصمحريعلمان:قولهمالأمورأعجبمنأنَوثالثها:

()1(.يعاقبانوهماإليهويدعوانمُعذبَين

الكريمة-للآيةتفسيرهعند-تفسيرهفيرواهافقدالنيسابوريأما

والِإبطالبالرذتعقبهاثمالمعنىفيمتفقتينالألفاظفيمختلفتينبروايتين

يدلمااللهكتابفيفليسمقبولةغيرالمحققينعنالقصة)وهذه:فقال

عليها.

كونهماولاستبعادتنافيها،الملائكةعصمةعلىالدالةالدلائلولأنَ

إلىصعدتأتهايعقلكيفالفاجرةِولأنَ،العذابحالللسًحرفعَلِمين

تعالىاللهأنًالقصةفيذكرولأنَه،مضيئاًكوكباًتعالىاللهوجعلها،السًماء

فعلتلو:لهفقالا،لعصيتمانيآدمبهابمَليتبماابتليتكمالو:لهماقال

()2(.وتجهيلللهتكذيبمنهموهذا،عصيناكلماربيابنا

.022ص3بر-الغيبمفاتيح-الرازبَ)1(

.293-193صرا%-القرآنغرائب-النيسابوري)2(
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قدجميعاًنجدهمفإنناالأندلسيينالمفسرينإلىانتقلناماإذاوأما

والِإبطال.بالردّتعقبوهاثمإليهاوأشارواذكروها

العربي:ابن

نقلًاوأبطلهارذَهِاثمبتمامها-الكريمةللآيةتفسيرهعند-أوردها

رووهالعلماءلأنَالخبرهذاسقناوإنَما:القاضيقال...):فقالوعقلًا

يصحلمإنًه:فيهالقولوتحقيق،بهيضللمنيقعأنفخشيناودونوه

تقعأنبممتنعوليس،النقلصحلوالعقلفيكلهجائزولكنه،سنده

فيهموتخلق،كُفَفوهماخلافمنهمويوجدالملائكةمنالمعصية

الجائزيدريلاجاهل:أحدهما:رجلانإلَأينكرهلاهذافإنَ،الشهوات

الملائكةإنَ:يقولونفرآهمالفلاسفةوِردَشَمًمن:والثاني،المستحيلمن

الطعاموشهواتبسائطهموإنَمافيهمتركيبلاوأنَهم،روحانيون

ا)1(.الأربعالطبائعمنالمركباتفيإلَّاتكونلاوالجماعوالشراب

عطية:ابن

يزيدالقصص)وهذا:فقالوالِإبطالبالرذتعقَبهاثممختصرةًرواها

فلذلكشيءٌمنهيقطعولابعض،فيوينقصالرواياتبعضفي

،)2(.اختصرته

لقرطبي:ا

كاملًابسندهارواها-الكريمةللآيةتفشرهعند-القرطبيرواهالقد

كلههذا)قلنا::فقالفسادها،علىالدليلوإقامةبإسقاطهاتعقبهاثم

.92صا-!القرآنأحكام-العربىِابن)1(

037.371-صاجى-الوجيزالمحرر-عطيًةابن)2(
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الأصولُتدفعهقوذفإنَه،شيثمنهيصحُولا،وغيمهعمرابنعنضعيف

!لا،رُسُلِهعلىوسفراؤه،وَحيهعلىِاللهامناءُهمالذين،الملائكةفي

يسبقونهُلامُكرمونَعِباذ!الوبلْ!)1(ئؤمرِونماويَفعلونَأمرَهمْمااللهَيَعصونَ

يَفْتَرونَ!)3(.لاوالنَهارَالليلَ!الويُسبَحونَ)'(يَعملونَ!بأمرهِوهمبالقولِ

خلافمنهمويوجد،الملائكةمنالمعصيةوقوعينكرفلاالعقلوأما

ومن،موهومكلتعالىاللهقدرةفيإذ،الشهواتفيهمويخلق،كفَفوهما

يدركلاالجائزهذاوقوعلكن،العلماءالفضلاءوالأولياءالأنبياءخوفهذا

هذهخَلقَتعالىاللهأنصحتهعدمعلىيدلومما،يصحولمبالسًمعإلَأ

سبعةفيهاخلقخُلِقتلماوال!ماءال!ماء،خُلِقتحينوالكواكبالنجوم

معنىوهذاوالقَمر،والشًمسوالزُهرةوعَطاردولَهرامِوالمُشتَريزُحَل،دوارة

قبلكاناوالزُهرةسُهيلَاَأنَبهذافثبتيَسبحون!)،(،فَلكٍفي)وكلقوله

علىتقدرلاعورة"...لناينبغيكان"ماالملائكةقولإنَثم،آدمخلق

صلوات-الكرامالملائكةإلىنِسبتهومنمنهباللهنعوذكفروهذافتنتنا،

ونَقلَهُذُكِرَماكلعنالمنزهونوهم،نزهناهموقد-أجمعينعليهمالله

()5(.يصفونعماالعزةربَسبحان،المفسرون

بعدوقالللمفسرينوعزاها-إسنادغيرمنذكرهافقدحيَّانأبووأما

الا،عنهمعصومونوالملائكة،ءٌشيمنهيصحَلاكله)وهذا:معقِّباًذلك

.6ر3آيةالتحريمسورة(1)

.26،27رقمآيهَنبياءالأشةسر()2

.02رقمآيةالأنبياءشةص!)3(

.04رقمآيةيسصورة()4

15ص2-!القراتلأحعَاماعجامر-الضرطبي51(
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ولاعبادَتهِعنيَستكبرونَ!لايُؤمرِونَ!)1(ماويفعلونَأمرَفممااللهيَعصونَ

يَفتَرونَ!)3((.لاوالنَهارَالفَيلَ)ئسبِّحونَيستحسِرونَ!)2(

الثالث:الموضع

هَضَتْ)ولقدْ:تعالىقولهتفسيرعند:السلامعليهيوسفقصًةفي

.(t)رَبِّهِ!وبُرهانَرأىأنْلولابهاوهَمًبهِ

"الهَمٌ"قصةحولالرواياتمنَكثيرا0ًتفسيرفيالطبريالإِمامنقل

العزيز.امرأةمعالسلامعليهيوسفسيدنامنكانالذي

ابنِحدثنا:قالاوكيعوابنكريبأبو)حدثنا:قولهالطبرينقلهومما

وهمَبههضَت"ولقدقولهفيمجاهدعنالأعمشسمعت:قال،إدريس

:اخرىروايةوفي"لهواستَلقتأليتِهحتَىالسراويلَ"حلَّ:قالبها"

قالوا:،الرازيموسىبنوسهلوكيعبنوسفيانكريبأبوحدثنا

،عباسابنعنفليكةأبيعنسليمانأبيبنعثمانعنعيينةابنحدئنا

مجلسمنهاوجلسالهِميانحلَّ:قالبلغ؟مايوسفهئَمعنسئل

الخاتِن(.

عليهايعفَقولمالرواياتهذهعلىالِإماملي!رالعجبكلوالعجب

فيالعلماءبعضتأويلاتبسوقيكتفيوإنَما،بشيءٍيتعقبهاأوبشيء

بها!.وهمبههمت)ولقد:تعالىقوله

.6رقمآيةالتحريمسورة)1(

.91رقمآيةالأنبياءسورة)2(

.02رقمآيةالأنبياءسورة)3(

.24رقمآيةيوسفسورة)4(
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يوسفبهاوهئَمبيوسفالمرأةهفَتولقدمعناه:بعضهم)قال:فيقول

يوسفأنَلولا،المكروهمنأرادتهمفَابهلهفَهابمكروهينالهاأويضربهاأن

أذاها(.منبههئَمعماذلكوكفهرئهبرهانرأى

يوسفوهمَّ،بيوسفالمرأةهمَّتقدبل:آخرون)وقال:يقولثم

إرادةً،ولاعزماًلاوالتركالفعلبينمنهاتمييلاًكانهمهاأنَغيربالمرأة

عزمٌمعهمايكنلمإذاالقلبذكرفيولاالنَفسحديثفيحَرجَولا:قالوا

)1((0فِعلولا

:الزمخشري

يشفيردّاًبرذَهاشرعثم،الروايهَنصَقأوردفقدالزمخشري)أما

الفرقوبين،بحالهميليقلاعماوتنزيههمالأنبياءعصمةويثبتالصدور

والثَّناءالمديحقواموهو،الجريمةتَطرُذهمنوبينالجريمةيَطرُدمنبين

المخلصين.عبادهعلىاللهمن

هئممنهيكونأننبيئًعلىجازكيف:قلتَفإن:الزمخشريقال

المخالطة،إلىمالتنَفسَهأنَالمراد:قلتإليها؟وقصدٌبالمعصية

وكما،إليهوالقصدَبهالهئَمئشبِةميلًاالشبابشهوةعنإليهاونازعت

يكسروهو،والعزائمبالعقوِلتذهبتكادالتيالحالتلكصورةتقتضيه

اجتنابوجوبمنِالمكلْفينعلىالمأخوذاللهبرهانفيبالنظرويردهبهما

كانلمَالشِذَتههمّاَالمسمًىالثمديدالميلُذلكيكنلمولو،المحارم

علىالابتلاءعندالصبراستعظاملأنَ،بالامتناعاللهعندممدوحاًصاحِبُه

اللهمدحهلمَاعزيمةعنكهقَناهضُهكانولو،وشذَتهالابتلاءعظمحسب

93.-35ص16ب-البيانجامع-الطًبري()1
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()1(.المخلصينعبادهمنبأنَّه

:الزَازيافا

ذكرهافقدالزمخشريموقفمنبأقلالروايةهذهمنموقفهيكنفلمٍ

مماالسلامعليهيوسفبراءةَوأثبت،والإِبطالبالردّعليهاكَرثممختصرة

الكريمالقرآنمنَبأدلةالأنبياءعصمةفيالمشككونالمُغرضونبهألصَقهُ

النًكراء)2(.فِعلتَهاعَلِمَومنالعزيزامرأةبشهاداتتنطق

:النيسابوريأمّا

ودحضهالردهاتصذَىثم-المفسرينبعضعننقلًاالروايةأوردفقد

به.اتُّهِمَمفَاالسلامعليهيوسفساحةوتبرئة

شكلابها!وهئَمبههفَت))ولقد:تعالىاللهلقولتفسيرهعندفقال

منغفيرجَمفقال،اختلفواالعلماءلكنَّ،والعزمالقصدهو:لغةًالهئَمأنَ

أبوجعفرفقال،حدًالمخالطةبلغتالهَمًةتلكإنَّ:الظاهريينالمفسرين

إنَهِا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنبإسنادهعنهاللهرضيالباقر

أنَه:عباسابنوعن،التِّكَةيحُلأنهمًحتى،فيهاطمعوإنَهفيهطمعت

أنًها:أيضاًوعنه،المُجَامعمجلسمنهاوجلس،السربالأيالهِميانحَلَّ

)ذلكَ:قالحينيوسفأنورُويَ،الأربعشعبهابينهووقعدلهاستلقت

ياهَمَمتَحينولا:جبريللهقال!3)3،.بالغيبأخُنهُلَمأنًيلِيعلمَ

لأفَارةٌالنَفسَإنَنفسيأُبرِّىخ!ووما:ذَلكعنديوسصْفقال؟يوسف

بالسُوء!ه!)4(.

صرا2-جى-الكشَّافالزمخشري)1(

ال!سالة.هذهمن574صرالرًازبَردانظر)2(

.52،53رقميوسفسورهَمنالايتان)4(.)3(
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منهاشيءيخرجولم،نَفسٍمَيلَةَإلأكانتماالهَفَةانَّ:آخرونوقال

والحكمةالعقلوداعيةالطبيعةداعيةكانتولكن،الفعلإلىالقوةمن

متجاذبين.

تقديروعلى،الرواياتهذهمنشيئاًيسفموالمالعلماءمنَوكثير

ترادُفوكذابعيد،غيرالواحدالمطلوبعلىالدلائلفتوارُد،التسليم

فيالنظربحسبالعملذلكعنممتنعاًكانالسلامعليهفهوالزواجر،

وبحسب،المحارماجتنابوجوبمنالمكفَفينعلىالمأخوذاللهبرهان

ذلكإلىانضَافلكنَه،النبويةالمطَفَرةالقدسيةالنَفسمنَاللهأعطاهما

للعناية.وتتميماًللألطافتكميلًاالزواجرهذهالبرهان

ممااللهنبيئبهلقيمالقيإذاوأشطرهمالزُناةأوقحأنولو:قالوا

جميعإلىالنبياحتاجفكيف،وعضؤيتحركينبضُعِرقمنهبقيلماذكروا

العزمة.إمضاءعنينتهيحتىوالمؤكداتالزواجرهذه

تُضمرونفأنتم،بالمعانييتعلقإنما،بالأعيانيتعلقلاوالهمُ:قالوا

ربه،برهانعرفأنلولابدفعهاهثَم:نقولونحنبمخالطتها،هئَمقدأنه

وهوفَكذَبتدُبرِمنقُذَقَميصُهُكانَ)وإنأنه،لهسيشهدالشاهدانَوهو

منقميضهيتمزًقَأنأمكنِيدفعهابأناشتغللوفلعلهالضَادِقينَ"3)1(منَ

عنها.هارباَوئَىفلذلك،لهلاعليهالشَهادةفكانت،قُبُلٌ

كانمابهاالمخالطةتَركَأنَهياخرىفائدةٌبها""وهمَّ:قولهوفي

اللهديندلائلأنَلأجلبل،عليهنّقدرتهوعَوزِالنساء،فيرغبتهلعدم

بقولهالبراءةعىادًوقدمعصيةبيوسفيظنوكيف،العملذلكمنمَنعتهُ

.7yرقمآيةيوسفسورة(1)
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فهـ)2(إليهيدعوننيمضَاإليَّأحبُال!جنُ)رثوبقوله!)1(رَاودتني)هي

نَفسهِعنرَاودتُهُ!الوولقد:للنَسوةقالتحينبذلكاعترفتوالمرأة

صَذَقَهالمرأةوزَوجُ)1(لمالحقحَصحَصَ)الآنَ:وقالت(فاستعصمَ!)3

أهلها،منشاهذلهوشهد)5(لأعظيئمكيدكنًإنَكَيدكنَمن)إنَهُ:فقال

ذلكمثلالأمرأوثبتناهالتبيتذلكمثلأي"كذلك"تعالىاللهوشهد

مقدماتأووالسوءالزَنا"والفَحشاء"السيدخيانةالسُوءَ"عنهُ"لِنصرِفَ

!ال!إنَهُ:بقولهالشَّهادةأكَدثم،ذلكونحوبشهوةوالنَّظرالقُبلةمنالجماع

التأكيدفيزادثم"الرًحمن"وعبادُكقولهللتشريفوالِإضافةعَبادِنا!)6(من

بصفةطاعتهفياتصفمنجملةمنهوأي،بالمخلصينفوصفه

()7،.تعالىاللهأخلَصهُمنجملةمنأو،الاخلاص

العربي:ابن

علىوشنَعوأنكرهافردَّها-الروايةلهِذهالعربيابنتصذَىلقد

وبرأدؤَنوهاالذينالجهلةوعلىيتعقبوها،ولمنقلوهاالذينالمفسرين

بماالسلامعليهبهوتسامىاتَهمواممَّاوعَصمهُقالوامماالسلامعليهيوسف

.وحِكمةٍعِلممنتعالىاللهخضَه

خكماًآتيناهُأشُذَهُبلغَ)ولفَا:الثالثة)المسألة:العربيابنقال

.26رقمآيةيوسفسورة(1)

.33رقمآيةيوسفسورة()2

32.ر3آيةيوسفسورة)3(

.51رقمآيةيوسفسورة()!ا

.28رقمآيةيوسفسورة)5(

.24رقمآيةيوسفسورة)6(

.79صر21جى-القرآنغرائب-النيسابوري)7(
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وعلِماً!)1(.

خُلِقتُما:قال،نَلعبتذهبألَاصغير:وهولهقيل:المفسرونقال

وآتاهالعلمآتاهبأنَهبلوكهحينمنيوسفحالَبهاللهبئنإنَماوهذا،لفَعِب

فقد،حقّوكلامه،صحيحووصفُه،صادقاللهوخبرُ،عَلِمبماالعمل

والجارال!يدخيانةوتحريمالزِّنا،تحريممناللهعلَّمهبمايوسفعمل

أدبربلالمراودةإلىأنابولاالعزيز،لامرأةٍتعرضفما،أهلهفيوالأجنبي

وهذا،سبحانهاللهعفَمهمابمقتضىوعملَابهاخصقَحِكمةً،منهاوفرعنها

لاماإليهنسبتهمفيالعلماءمنَوالغَفلةِ،الناسمنَالجهلةوجوهَيَطمِس

فيمابالفَتكوهئَم،ال!راويلهَتكَأنذلكمناقتحموهماوأقل،بهيليق

اللهبرَأةممَّاابرئةبلسوء،منعليهعلم!ماللهوحاشَ،تأويلمنرأوهُ

الئُوءَعنةلنصرفَحُككاوعلماً"وكا!لكَآتيناةأشُذَهُبلغَ"ولمًا:فقال،منه

والسوء،الزناهيوالفحشاء،استخلصناهمالذينعبادِنامنإنَهوالفحشاءَ

بفاحمنَسة.أتىولاءٍبشيألئَمفماوالمغازلةالمراودةهو

)2(.بها!وهئَمبهِهصَّتْولقد!اله:اللهقالفقد:قيلفإن

المُشكِلين"،"شرحمنالأنبياءكتابفيذلكعنتَقصًيناقدقلنا:

بجارحة،فِعلًاالقصةجانبفيأتىأنهعنهأخبرماسبحانهاللهانَوبينَا

لاالمفسرينلهِؤلاءفما،القلبفِعلُوهو،الهتُممنهكانالذيوإنَما

بها""هئَم:قالإنَماوالله،وفَعلفعلَ:وي!قولون،حديتًيفقهونيكادون

عالَهم()3(.ولااللهأقاتهمولاأقالهملا

.22رقمآيةيوسفسورة(1)

.2!ارقمايةيوسفسورة)2(

.0701ص-!3القرآن-احكامالعربيابن)3(
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والقرطبي:،عطيًةابن

موقفعنيقلفلا-الروايةهذهمن-والقرطبيعطئةابنموقصْوأما

الكلاموإليك-السلامعليهلهالعصمةواثباتالروايةإنكارمنالعربيابن

مجموعاً.

كَونَإنَالاَيةهذهفيبهأقولالذي:عطئةابن)قال:القرطبيقال

بهتظاهرتولا،يصِحلمالنازلةهذهوقتفينبياًالسلامعليهيوسف

الهئُمعليهويجوزوعِلماَ،حُكماًاوتيمؤمنفهوكذلككانوإذا،رواية

علىالرديءالخاطريستصحبوأن،مواقعتهدونالشيءإرادةهوالذي

عليهيجوزفلا،الوقتذلكفينبيّاًفرضناهوإن،الخطيئةمنذلكفيما

التِّكَةحلَمنذكرمماشِيءعليهيصحولاخاطرهوالذيالهئمالَأعندي

ديوانفيتكونلهقيلأنَهمنرُويَوما،النُبوةمعالعِصمةلأنَ،ونحوه

بعد.فيمابالنُبوةالعِدَةمعناهفإنَّماالسفهاء،فعلوتفعلالأنبياء

تعالى:قولهلكنَصحيحالتفصيلهذامنذكرهما-القرطبي-:قلتُ

جماعةقولوهو،ذكرناهماعلىنبئاًكانأنَّهعلىيدذُإليهِ!)1()وأوحَينا

يخطرمابههئَمالذيالهئُميكونأنإلَأيبقفلمنبئاًكانوإذاالعلماء،منَ

عنالمؤاخذةفيهاللهرفعالذيوهوالصًدر،فييثبتولاالنَفسفىِ

ابرِّىءُ)وماقولهويكون،دفعهعلىللمكلَّفقدرةَلاإذ،الخَلق

علىمنهيكونأو،الهمْهذامنأييوسفقولمنكانإن!)2(نَفسي

ء.وبرىقبلبهزكىلِماالنًفسلمخالفةوالاعترافالتواضعطريق

أشدهبلغ!ولضَا:فقالبلوغهحينمنيوسفحالعناللهأخبروقد

.15رقمآيةيوسفسورة(1)

.53رقمآيةيوسفسورة)2(
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وكلامه،صادقووَصفُه،صحيحٌتعالىاللهوخَبرُوعِلماً!حُكماًآتيناه

وخيانة،ومقدماتهالزٌناتحريممناللهعلًمهبمايوسفعمِلفقد،حق

أجابولاالعزيزلامرأةتعرضفماأهلهفيوالأجنبيوالجارال!يد

مابمقتضىوعملَاَبهاخصَّحِكمةًمنهاوفرَّعنهاأدبربلللمراودة،

عُفَمه()1(.

أبوحيًان:

)طَؤَل:فقالذلكفيمُختصِراًوأنكرهانفاهاوإنماالروايةيذكرلم

يجوزلامايوسفإلىبعضهمونسبَ،الهَمَّينهذينتفسيرفيالمفسرون

وهو،البتَةَبهاهَئممنهيقعلميوسفأنَأختارهُوالذي،الفساقلآحادنِسبَتُه

الله،عصمكأنلولاقارفتلقد:تقولكما،البرهانرؤيةلوجودمنفي

امتناععلىدليليقوملاكانوإنعليها،متقدئملولاجوابإنَ:تقولولا

أجوبتهاتقديمفيمختلفالعاملةالشرطأدواتصريحبل،ذلك

عليها()2(.

الرابع:الموضع

جمميهمحمدالنبيئَزواجقضيةحولإسرائيليقصصمناثيرما)وهو

حاسرةًأبصرهاالسلامعليه-وأنًهحارثةبنزيدزوججحشبنتزينبمن

)3(.القلوبفقلِّباللهسبحان:فقال،قَلبَهحبُّهاودخل،نَفسِهفيفوقعت

يعفَقأنأويتعقَبهاأندونبسندهاالقصةرَوَىفقد-الطبريالِإمامأما

عليهعِصمتِهفيتَطعَنُأنًهامعوبطلانها،فسادهاإلىيُشيرأنأو-عليها

.16ص9-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)1(

.592ص5!-المحيطالبحر-خانأبو)2(

الرسالة.هذهمن542صبتمامهاالقصةانظر)3(
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منزلةمعيتنافىالذيالأمر،والشُبهاتالشكوكحَولَهوتثيروالسلامالصَّلاة

إ)1(رسالتهموسموًمكانتهمورفعة،وشرفهمالأنبياء

!وإذ:تعالىاللهلقولتفسيرهعندقولهإلىفانظر:الزمخشريأما

اللَهَواتًقِزَوجكَعليكَأمسكْعليهوأنعمتَعليهِاللهُأنعمَللًذيتقولُ

ف!)2(.تَخشاهُأنأحقُّوالفةالنًاسَوتخشَىمُبديهِاللهُمانَفسكَفيوتُخفي

تَعفُققلتُ؟نفسهفيأخفىالذيما:قلتَ)فإن:الزمخشريقال

سيطلقهازيداًبأنَّعِلمهوقيلإثاها،زيدٍمفارقةِةمودًوقيلبها،قلبه

كتَملو:عنهااللهرضيعائثةوعن،بذلكأعلمهقداللهلأنَوسينكحها

الآية.هذهلكتمإليهاوحيمفَاشيئاًغجداللهرسول

ولا،بهالتصريحاستهجنماسترفياللهعاتبهكيف:قلتَفإن

وقالةُ،مستهجننَفسِهفي"والشيإلابشيءٍالتصريحالنبيِئيستهجن

.والعاداتالعقولفييستقبحبماإلاتتعلَقلاالناس

النَفسوك!،الشَهوةبقصريأمرهولمالأمر،نفسفييعاتبهلموماله

بهالهجنةتعلقعن!مِجيحينبيهيعصمولموتتبعها،زينبإلىتتنازعأنعن

.للقالة؟يعرضهوما

الناسازَوعمنويستحيالإنسانمنهيتحفظشيءٍمنكم:قلتُ

عندعَيبولافيهمقاللا،مطلقوحلالمتسعمباحنفسهفيوهو،عليه

يعظُمواجباتحصولإلىمسئَماًالمباحذلكفيالدخولكانوربما،الله

فيهالناسمنَكثيرلأطلقَمنهيتحفظلمولوثوابُهاويجلُّالدينفيأثرها

7291بيروت-الصعردةداشطبعة01ص23!-البيانجامع-الطبري()1

(Y)37رقمآيةالأحزابسورة.
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وئبوبهاالامورحقائقفيونَظراًودِيناًوعِلماًفضلًااوتىِمنإلًا،ألسنَتَهم

مرتكزيَنبَقَواالنبيِّبيوتفيطعمواكانواإذاأنهمترىألَاقثمورها،دون

يؤذيهكحماللهرسول!وكان،بالحديثمستأنسينيريمونلامجالسهمفي

حتىِبالانن!اريأمرهمأنيصدُهوالحياء،حديثُهمصدرَهويضيق،قعودُهم

لايستحميسواللهمنكمْفيستحىِالنبيئَيؤذىكانَذلكم!إنَ:نزلت

عليهم،لثقينتشرواأنوأمرهمضميرهمكنونالرسولأبرزولو!)1،الحَقً

المقالة.بعضولكان

منمشتهياتهبعضإلىالِإنسانقلبطموعلأنَ،القبيلذاكمنفهذا

بفعللي!لأنَه،الشَرعفيولاالعقلفيبالقُبحموصوفغيرغيرهاأوامرأة

بمَبيحليسالشَرعيبالطريقالمباحوتناول،باختيارهوجودهولا،الِإنسان

إليه-طلبولا،عنهازيداستنزال!غيرمنونكاحهازينبخِطبةوهوأيضاً

زيدنفسبأنَالعِلِمقوةمع،بمفارقتهايواسيَهأن-قميصهزرَمنأقربوهو

اللهرسولونفسُعنها،تجفوكانتبلشيء،فيبهاالتعلُّقمنتكنلم

امرأتهعنالرجليَنزِلِأنعندهممستنكراًيكنولمِبها،متعلقة-لمجيد

حينالمهاجرينفإنَالاَخِر،ينكحهاأنعنهانَزلَإذامستهجناَولا،لصديقه

كانتإذامنهمالرًجلإنَحتىشيء،بكلالأنصارآستهمالمدينةدخلوا

)2(.المهاجروأنكحهاإحداهماعننزلامرأتانله

جوهرأثبتأنًهلاحظناوقد-المقامهذافيالزمخشريممَالةهذه

بالمبرراتشرعثم-كلامهصدرفيومضمونهاالِإسرائيليةالرواية

الناساستهجنهوما-السلامعليهساحتهلتبرئةالعقليةالمنطقيةوالدفاعات

.53رقمآيةالأحزابسورة(1)

.226ص3!-الكثاف-الرمخشري()2
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يستهجنهالشًرعمنَدليلولا،نفيهعلىللِإنسانقدرةلاقلبيتعفقمن

يستقبحه.او

مدخلهناكيكونلئلاتماماًالقضَةينفيأنالأولىمنَكانأنَهغير

والاخلالعصمتهفيوالطعنالسلامعليهالنبيِّإذايةفيومقالاتهاللنفوس

للشَريعة.والأحوطالسلامعليهللنبيئَالأسلموهو،برسالته

ولمالروايةهذهإلر،يشرلموجدتهتفسيرهإلىالرجوعفبعدالرَّازيأمًا

بعيد.ولاقريبمنإليهايتعرض

:النيسابوري

والِإنكار)1(.بالرذيتعقبهاولم-بتمامهاالرواية-النيسابوريذكر

العربي:ابن

عليهالنبيئَعنللدفاعوتصذَى-ذكرهابعد-الِإسرائيليةردًالرواية

هذهكلمنوبعدهاالبعثةقبلالمعصوموهـو-وقلبهنفسهوطهارةالسلام

.الفاسدةالعلائق

فباطل،قلبهفيفوقعترآها-سدالنبيًإنَّقولهم)افا:العربيابنقال

تنشأفكيف،حجابحينئذٍيكنولم،وموضعوقتكلفيمعهاكانفإنَه

زوجلهاكانإذاإلًاقلبهفيتقعولاساعةكلفيويلحظهامعهاوينشأمعه

لمهوىلهيتجددفكيف،ببالهيخطرفلم،غيرهوكرهتنفسهاوهبتهوقد

()2(.الفاسدةالعلاقةهذهمنالمطفَرالقلبلذلكحاشا،يكن

.13ص22جى-القرآنغرائب-النيسابوري(1)

.0153ص3ب-القرآنأحكام-العربيابن)2(
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القرطبي:أما

عليهامرًأنَهغيرإسنادهامنوجردهاالِإسرائيليةالروايةاختصرفقد

رإ)1(.أوتعقُبدون

:حئانأبوأما

بذلكصرحوقدالنُبوةحقفيمَنقَصةٌهيإذعنهاصفحاًضربفقد

النبوةمنصبمنالنقصيقتضيالاَيةفيكلائمالمفسرين)ولبعضقائلًا:

صفحاًإ)2(.عنهضربنا

لخلاصة:ا

والمفسرين-الدراسةقيد-المشرقيينالمفسرينمواقففهذهوبعد

المواضعفيمتمثلةً-الِإسرائيليةوالحكاياتالرواياتإزاءالأندلسيين

حقيقتهااتضحتوقد،والمقارنةللبحثكمادةعرضتهاالتيالأربعة

وتفصيلية.إجماليةبصورةوبرزتأبعادهاوتجلت

وتفصيلًا-إجمالًاالأندلسيينالمفسرينموقفبوضوحلاحظنالقد

الحذروأخذ،الِإسرائيليهَللرواياتوالتصذَيالرذَفيتمثًلواحداًموقفاً

فيتقوملأنَهاذلك،بهاوالانخداعوتصديقهافيهاالوقوعمغَئةمنوالحيطة

والأنبياء،الملائكةعصمةفىِوالطعنالعقيدةفيالتشكيكعلىِأساسها

ويؤيدصحتَهايثبتالثُنَّةأوالكتابمنَدليلينهضلاأنَهعنفضلَاَ

صدقَها.

.091ص!41!-القرانلأحكامالجامع-التهرطبي()1

.393ص7!-المحيطالبحر-حيًانأ.!()2
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وسلامتهالتفسيرحمايةمؤذَاهلأنًوالِإطراءللحمدمدعاةالموقفوهذا

منَوخلوهوالأباطيلالقصصعنوتنزيههوالأكاذيبالدسائسمن

.والخرافاتالخيالات

تفسيركتبإلىتسللتقدالِإسرائيليةالرواياتبعضهناكأنَعلى

إلىالأمرهذامرجعولعلَّردّ،ولاتعقبغيرمنفرووهاالأندلسيين

المفسرين.منَغيرهمعلىنقلهافياعتمادهم

التفاسيرمنَتبقىبل،تفاسيرهمفيمَطعناًيعتبرلافإنًهكلههذاومع

ورواياتها.الِإسرائيلياتذِكرمنالمقفَلةالمتحفِّظةالمتميزة

فلمعنهمالحديثبصددنحنالذينالمفسرينمنَالمشارقةوأما

متغايرةً.متفاوتةًكانتبل،إجماليةٍبصورةٍواحدةًمواقفهمتكن

يعقِّبأندون،الِإسرائيلياتيرويكان-لاحظناكما-فالطبري

عصمةتنفيوباطنةًظاهرةًدلالاتٍتَحمِلُأنَهامع،ينكرهاأويردّهاأوعليها

تفسيرهأنّعلىواضحدليلوهذا،فيهمالثقةزعزعةإلىوتدعوالأنبياء

الحيطةأخذمنبدفلا،وحكاياتهالِإسرائيليالقصصمنَكثيراًتضفَن

.عندهالمسألةهذهمنوالحذر

لبعضتعرضواقدكانواوإنوالنيسابوريوالرَّازيالزمخشريأما

داً-محدًواضحاًموقفهميكنفلم،والذَحضبالرذَالِإسرائيليةالروايات

إسرائيلياتتفسيرهافيرويتالتيللآياتتفسيرهمأثناءيمرونكانوافقد

يتعقبوهالمأنَهمعنفضلًاوالحذر،الحيطةأخذأوإشارةأوتنبيهدون-

هذافيللأمثلةعَرْضناأثناءالموقفهذااتضحوقدوالِإنكار،بالردّ

البحث.
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كتبفيقارىءٍلكلًليسإذ،بسببهينتقدونمأخذنظريفيوهذا

أمروهو،الباطلمنوالحق،السَّمينمنالغثِّتمييزعلىالمقدرةُالتفشير

التفسير،سلامةتتحققبهإذإليهوالِإشارةعليهالتنبيهضرورةَيقتضيخطير

والأباطيل.الخرافاتمنوتنقيته
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الثانيالفصل

الأندلسفيللتفسيرالعلميةالقيمة

المصنفاتمنَمصنًفٍأوالكتبمنَكتابٍلأيالعلميةالقيمةتقاس

اثنين:بأمرينالعلمية

ذلكعلىالتراجموأصحابوالمؤرخونالعلماءيضفيمابمقدار:الأول

التمجيدعباراتمنيُطرونهوما،عظيمةهالةٍمنومؤلَفهالمؤلف

الماذَةمنَمتينٍأساسٍعلىتقومأهميةمنلهيشهدونوما،والثناء

وموضوعاً.ومنهجاًاسلوباًالتأليففيوالتجديدوالحداثةالعلمية

وطلبةالعلماءنفوسفيالمصنفذلكئحدثهالذيالتأثيربمقدار:الثاني

الحنقصدمنإليهيفيءومصدراًعليهيعتمدأصلًافيكون،العلم

.الصوابهدفوابتغى

المفسرينفيتحقّقهماومدىالأمرينهذينفيالبحثولدى

آكداً.وأمراًواقعيةًحقيقةًوجدناهماالتفسيرفيومصنفاتهمالأندلسيين

وأصحابالمؤرخيننجدفإنَنا-الأولالأمرحقيقةفيالحديثأما

وأبحاثَهممصادرَهمالأندلسيينالمفسرينأسماءُتوجتالذينالتراجم

وامتدحوهمعليهمأثنواقد،مصنفاتهمعنوتحدثوا،لحياتهموترجموا

فيعلميةٍوقيمةٍمرموقةٍومكانةٍعظيمأئَرٍمنلهمكانلِماحقَهموأوفوهم

التفسير.

وأصحابالمؤرخوندَوًنهاالتيوالثَناءالِإطراءعباراتبعضوهذه
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طياتهافيتحمله-وماالأندلسيينالمفسرينلحياةترجمواالذين-التراجم

الأندلسيونالمفسرونبهيتمتَعكانلِماحقَةٍوشهاداتٍواضحةٍدلائلمن

علمية.وقيمةٍرفيعةٍمنزلةٍمنومصنفاتهم

العربي:ابن10

لكانالجليلالعَالِمهذاإلَّاإشبيليةإلىيُنسَبلمالو:الحخاريقال

كلوإمامالعلومبحروهو،وهوكليلالطَرفعنهيرجعماالفخرمنبهلها

والحجاز()1(.بغدادإلىفيهاتشوقأشعاروله،ومعلوممحفوظٍ

العِلومفيالتفنُنأهلمن-العربيابن-)كان:فرحونابنوقال

وصنَف،...كلَهاالمعارففيمتقدماًلها،والجمعٍفيها،والاستبحار

كتاث:القرآنأحكام:منهامفيدةًحسنةًكثيرةًمليحةتصانيفَفنًغيرفي

حسن()2(.

عطيَّة.ابنأما.2

والمؤرخونالعلماءلهشهد،منازغغيرمنالمفسرينشيخفهو

منمَصدراًتفسيرهواعتبروا،عليهوأثنوا،والمتأخرونمنهمالمتقدمون

فيهأجادحيتالتفسير،كتببينعاليةٍقيمةٍمنلهلماالتفسير،مصادر

وما،فهمهدقَةمنعليهأضفىوما،عِلمهغزيرمنعليهأفاضبما،وأبدع

وطارتصتهعلاحتَى،المفسرينمنَغيرهفيهوقعممَّاالكثيرمنَتلافاه

وغرباً.شرقاًشهرته

أهلفضائكفيحزمابنرسالةعلىالرذَفيسعيدابنيقول

.254صا!-المغربحلى-اممعربفيسعيدابن)1(

.254ص2!-المُذهبالديباخ-فرحونابز!)2(
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الكتاب،القرآنتفسيرفيالغرناطيعطئةبنمحمد)ولأبي:الأندلس

المائةفضلاءمنوصاحبه،والشرقالغربفيوطاراشتهرالذيالكبير

()1(السادسة

:تفسيرهمادحاًعطيةابنعلىمُثنياًالخطيببنالدينلسانويقول

بحسنوطار،وأبدعفيهفأحسن،تفسيرهألًف...عطئةبنالحقً)عبد

ا)2(.وأجازفحرَّرشيوخهوأسماءَمروياتِهضفَنهُوبرنامجاًمَطَار،كلنثته

وأتبعالبدععنبعيدبأنًهعطيَّةابنتفسيروصففقدتيميةابنأما

،الزمخشريتفسيرمنخيرعطيًةابن)تفسير:فقال:والجماعةلل!نًة

منهاخيرهوبلبعضها،اشتملوإن،البدععنوأبعدُوبحثاًنقلًاوأصحُ

هذهمنأصخُجريرابنتفسيرلكنَالتفاسير،هذهأرجحُلعفَهبلبيهثير،

كلَها()3(.

،وأبدعتفسيرهفيعطيةابنأحسنالقد:السيوطيالِإمامويقول

وغيرها()4(.العربيةفيبإمامتهلهشاهدٍأصدقَكتابهوصارصيهطارحتى

التفاسيرألخصقبأنَهعطئةابنتفسيروصففقدخلدونابنأما

للتفاسيرمختصرتفسيرٌ)هو:فقالوالتحققبالتمحيصامتازوأدَقُها،

والتمحيصالتحقيقفيالفائقةالعنايةمعلها،ملخِصق،بالمنقول

()5(.المنحىحسن،والصَّوابللصخَةأقربهوبماوالتَحرِّي

.171صر4-!الطيبنفح-المفري)1(

.953صر-!3الِإحاطة-الخطيب31)2(

.57صر-التفسيرأصولفيلحقدمة-تيمجةالن)3(

.592ص-الوعاةبعيهَ-طياصه(4)

!ا.93صر-المقدمه-خادونالر(5)
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تفسيربينالمقارنةمعرضفيعاشوربنالفاضلالشيخويقول

ابنتفسيرُيوصَفَأنبدعَفَلا)ولذلك:عطثةابنتفسيروبينَالزمخشري

هوماوحرر،الحقائقوخلصَالشُبهةدفعوقدسيمالا"محرر((بانَّهعطثة

تسميتهالناسعندوشاعت،مقدمتهفيبذلكنغوقدالتحرير،إلىمحتاج

كانوإنبهتعريفهالظنونكشفصاحببنىذلكوعلىالوجيز""المحرر

تسميته.إلىئشِرلممؤلفُه

تفسيرإلىبالنسبةأمَّا،سبقتهالتيالتفاسيرإلىبالنسبةوجيزٌوهو

باعتباروجيزفهووتفنناً،جمعاًوأكثرُنفساًأطردُعطئةفابنالزمخشري

جمعاً،أقلفالزمخشري،جملتهمقدارباعتبارلا،المباحثعَرضِهطريقة

الحكمُذلكنشأهناومن،الكلامتحليلفيغوصاًأعمقَكانو)ن

عندشاعماوهو،التفسيرينبينالمقارنةدقيقعلىالمبنيُّالمشهور

المأثور،ْالقبولموردالظنونكشفصاحبوأورده،قرونمنذالعلماء

ألخصوالزمخشريوأخلصأجمععطيَّةابنانَمنالمشهوروالأمر

واغوص،)1(.

ابنبتفسيرالذهبيحسينمحمدالأستاذ/المرحومأشادولقدهذا

الكتابتفسيرفيالوجيز"المحررالمسمًىعطيَّةابن)تفسير:فقالعطيَّة

المفسرين،جميعوعندالتفاسيركتببينالعاليةقيمتهلهتفسيرالعزيز"

أكسبهماالفيَّاضةالعلميةروحهمنعليهأضفىمؤلفهانَإلىراجعِوذلك

.وقَبولأ()2(ورواجاَدِقَّةً

-*66ص-ورجالهالتفسير-عاشوربنالفاضل(1) I.

وانظر:0،34ص1!-رالمفسرونالتفسير-الذهبيحسينمحمدال-كتور/)2(

الرسالة.هذهخن69صرعطةابنفيللعلماءاخرىمقالات
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القرطبي:عنأما3.

الكثيرونلهشَهِدفقد-التراجمِوالطبقاتأصحابنظرفيوتفسيره

وسعةالنَفعوعظيمبالجلالةولمصنَفه،المكانةورِفعةالشأنَبعظيم

.الشهرة

والعلماء:المؤرخينمقالاتومن

الخزرجيالأنصاريعبداللهأبوالعلامة)هو:الضَفدييقول

اطَلاعهكثرةعلىتدل،مفيدةتصانيفله،العلمفيمتبحرإماثم،القرطبي

.(ففلهووفور

تفسيروهو،الركبانبتفسيرهسارت)وقد:فقالتفسيرهوصفوقد

()1(.بابهفيعظيم

بنأحمدبنمحمدعبداللهأبم)الِإمام:الحنبليالدينعمادوقال

الجامعوالتفسير،الآخرةبامورالتذكرةصاحب،القرطبيفَرحبنبَكرأبي

()2(.فوائدهأكثروماكلَهاالئَ!لفمذاهبالحاكيالقرآنحكاملأ

فوصف-فرحونابنللقرطبيوالمؤرخينيالعلماءمنشهدوممًن

نفعاً.وأعظمهاالتفاسيرأجلَمنبأنهالقرآنلأحكامالجامعتفسيره

منَتضمنهلماوالمبينالقرآنأحكامجامع-التفسير)كتاب:فقال

التواريخمنهأسقط،نفعاًوأعظمهاالتفاسيرأجلًهومن،الفرقانوآيالسُنَة

والِإعرابالقراءاتوذكر،الأدلًةواستنباطَالقرآنِأحكامَعِوضَهاوأثبت

()3(.والمنسوخوالناسخ

أ.YYص2-%بالوفياتالوافي-الصفدي()1

335.ص5-!الذهبشذرات-الخبلي)2(

803.ص2-بالمذهبالديباج-فرحونابن)3(
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الأنصاريفَرحبنبكرأبيبنأحمدبن)محمد:الداوديوقال

وهو،الركبانبهسارتالذيالمشهورالتفسيرمصنفُ،القرطبيالمالكي

نفعآَ()1(.وأعظمهاالتفاسبرأجلمن

عطيًةابن-)وتبعهقائلًا:وشهرتهالقرطبيتفسيرخلدونابنويصف

مشهورآخركتابفيواحدمنهاجعلىالطريقةتلكفيالقرطبي-

()2(.بالمشرق

منهابعضاًنختارفكثيرةحئانأبيفيوالمؤرخينالعلماءشهاداتأما40

المقصود.القرضيتحققبذلكاذ

العصر،فريد،العلًامةالحافظالِإمامالشيخ)هو:الضَفديقال

حصل،الغرناطيحئانأبوالدِّينأثيرُ،النُحاةوإمامالزمانوشيخ

وكتبوحصلوطلبواجتهد،ذلكوغيروالعراقالشاممنَالِإجازات

ي!ثتغلأويسمعإلَأأرَهُلملأني،منهاشتغالًاأكثرأشياخيفيأرَولم،وقيد

ذلك،غيرعلىأرهولم،يكتبأويشتغلأويسمعإلَأأرهولم،يكتبأو

إمامفهووالتصريفالنحووأمالألفاظها،ضابطباللغةعارفوهو...

الطُّولىاليدوله،العربيةفيغيرهالأرضأقطارفيمعهيذكرلمالدُنيا،

وتواريخهموطبقاتهمالناسوتراجموالفروعوالشروطوالحديثالتفسيرفي

خصوصاًالمغاربة.وحوادثهم

وذرِيَتوقُرئت،انتثرتوما،وانتشرتطارتالتيالتصانيفوله

بمصرالمقيَمينوألهَتالأقدمينكُتبَأخملت،نسختوماونُسِخَت

.،)3(والقادمين

.-6566ص2-!المفسرينطقات-الداودي)ا؟

.024ص-المقدمة-خلدونابنَ)2(

.267ص-بهبالوفياتالوافي-الصفدي)ا3(
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منأعظمالعربيةفييُؤلَفلم:السيوطيشيخا)قال:الداوديوقال

()1(والأقوالللخلافأحصىولاأجمعولاالكتابينهذين

."الفَقيط"الدزُومختصره،"المحيط"البحر-هنابالكتابينوالمقصود

والتفسير،العربيةفيبالِإمامةحئانلأبيشهدفقدالشوكانيالِإمامأما

والتفسيرالعربيةفيالكبير)الِإمام:بقولهذلكفينُظَرائهقلِّةإلىاشاركما

.()2(يماثلمنبعصرهيكنولم،الذُنياأقطارجميعفيبذلكوتفرًدَ

باعهوطولالعلميةوبمكانتهحثانبأبيأشادت(خرىشواهدوهناك

عنالمتأخرينمننقولاثمعظمهافيوهي،والعربيةالتفسيرفي

)3(.المتقدص

والطبقاتالتراجموأصحابوالمؤرخينالعلماءأقوالفهذهوبعد،

جملتهافيتشكلوكانت،الأندلسيينالمفسرينلحياةترجمواالذين

منالأندلسيونالمفسرونتبوأهلِماالمبينةَوالشهاداتِ،الواضحةالأدلة

الأمر،عاليهعلميةٍقيمةٍمنتفاسيرُهمبهحظيتولِما،مرموقةعلميةٍمكانةٍ

وينتفعون،بهميتأثرونبعدهمجاؤواممًنالمفسرينمنَكثيراًجعلالذي

تفاسيرهم.منوششفيدون

الأندلسيينبالمفسرينتأثرواالذينالمفسرينهؤلاءأشهرومن

مجالاتوفيوآرائهمبأقوالهمواستشهدوامنهمواستفادوا،جميعهم

.092-286ص2بر-المفسرينطبقات-الداودي(1)

.YAAص2بر-الطالعالبدر-الشوكاني()2

حسنالسيوطي07،ص5!-الكامنةالدرر-العسمَلانيحجرابنانظر:)3(

ء،111ص01!-الزاهرةالنجوم-الأتابكي,YAAصYبر-المحاضرة

.928ص-!3الطيبنفح-المفري
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:والأحكاماللغةاهمهامتعددة

سنةالمتوفَى-بالجملالشهير-العجيليعمربنسليمان:أولاً

.-الِإلهيةالفتوحات-المسضَىالتفسيرصاحباهـ(25)4

حبoاهـ(ء2).سنةالمتوفىالشوكانيمحمدبنعليبنمحمدثانياً:

-.القديرفتح-المسفَىالتفسير

صاحباهـ()332سنةالمتوفَىالقاسميالدينجمالمحمدثالثاً:

.-التأويلمحاسن-المسفَىالتفسير

صاحباهـ()593المتوفَىالشنقيطيالمختارالأمينبنمحمدرابعاً:

.-البيانأضواء-المسمُّىالتفسير

واستفادالأندلسيينالمفسرينببعضتأثرمنالمفسرينمنَوهنالك

أخذفقدهـ()774سنةالمُتوفَىكئيرابنالحافظالِإماممثلتفاسيرهممن

سنةالمتوفَىالذَينلضهاببنمحمدبنأحمدوالراضي،القرطبيعن

الراضي-وكفايةالقاضيعناية-المسضَىالتفسيرصاحباهـ()960

حثانبأبيكثيرأتأثرفقد-البيضاويعليالشِّهاببحاشية-والشهير

.تفسيرهمنواستفاد

التفسيرصاحباهـ()275سنةالمتوفَىالبغداديالألوسيوكذلك

حثان.وأبيعطئةبابنتأثرَّالذي-المعانيروح-المسقَى

المتأثرموقفعلىالمتأثرينالمفسرينهؤلاءموقفيقتصرولمهذا

ذلكسنوضحكماويرد،ويناقشيتعقبأحياناًبعضهمنجدبل،الناقل

الله.شاءإنبالأمثلة
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بالجمل:الشَهير-العجيليسليمان-الِإلهيةالفتوحات-أولاً

العجيليئ-عمربنسليمانوهوالتفسيرهذاصاحباستفاد)ولقد

غلبماحسبكل،جميعهمالأندلسيينالمفسرينمنَ-بالجملالشَهير

التفسير.فيطابعهعليه

منكثيراًونقل،الفقهيةالأحكاممجالفيالعربيابنمناستفادفقد

أقواله.

فآتوهُنَّمنهُنَبهِاستمتَعتمْ)فما:تعالىلقولهتفسيرهفعند

اجورَهنَ!ه)1(.

التحريموهوالمتعةنكاححكمفيالعربيابنبرأيالجملأخذ

لأنَها،الشريعةغرائبمنفهيالنساءمتعَةُوأمَّا:العربيابنقال:فقال

غزوةفيابيحتثمخيبر،يومحرمتثم،الِإسلامصدرفيأبيحت

اخثلهاوليس،التحريمعلىالأمرواستقر،ذلكبعدحُرمتثم،أوطاس

.()2(استقرلتثممرتينعليهاطرأالنَسخفإنَّ،القِبلَةمسألةإلَأالشريعةفي

نفسنجد-فإنَناالقرآنأحكام-العربيابنتفسيرإلىرجعناماوإذا

حرفياًإ3(.الكلام

بيوتاًدخلتُمْ)فإذا:وجلعزاللهلقولتفسيرهعندأيضاًذلكومن

فهـ)،(.طيبةًمُباركةًاللهعندِمنتحيًةًأنفسِكمْعلىفَسفَموا

.24رقمآيةالنساءسورة()1

.2rvص1!-الِإلهيةالفتوحات-الجمل)2(

(r)938.صا-برالقرآنأحكام-العربيابن

.61رقمآيةالنورسورة)4(
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هوالبيوتفيبالعمومالقول:العربيابن)قال:الجمليقول

هذاتحتليدخلالقولوأطلقالتخصيصعلىدليلولا،الصحيح

استأذد،)1(.لغيرهبيتاًدخلفإذا،لنفسِهأوللغيركانبيتكلالعموم

كلامنجدفإنناالمسألةهذهعندالعربيابنتفسيرفينظرناماوإذا

بنضَه)2(.العربيابن

اللغة،مجالفيمعظمهتركزفقدعطئةابنمنالجملاستفادهمااما

دَخلةومنإبراهيمَمقامُبيناتآياتٌ)فيهِ:تعالىقولهتفسيرعندذلكومنِ

.)3(لأ!آمناًكان

منوالأمنالمقامذكرسببفيعطثةابنبرأييستشهدالجملنجد

ابن)وقال:فيقولالكريمةالآيةعليهااشتملتالتىالبيناتالآياتبين

حرمفيلمامثالًاجُعلَاالداخلينوأمنَالمقامأنَعنديوالراجح:عطئة

الحُخةبهماتقوموأنهمالعظمهما،بالذِّكروخُضَا،الاَياتمنتعالىالله

نأيجوز"ومَنْ"،بحواشَهمالآيتينلهاتينفدركونهمإذالكفار،على

موصولةً()،(.تكونوأنشرطيًةتكون

.القرآنألفاظإعرابفيعطئةلابنأقوالًاينقلالجملنجدثم

ولتطمئنَلكمبُشرىإلًاجعلة!وما:تعالىقولهتفسيرعندذلكومن

.(5)بهِ!قلوبكم

.241ص3جى-الِإلهيةالفتوحات-الجمل()1

.6913صأجى-القرآنأحكام-العربيابن)2(

.رقم/79آيةعمرانآلسورة)3(

.165ص!3عطيًةابنصاجى-الِإلهيةالفتوحات-الجمل)4(

.126رقمآيةعمرانآلسورة)5(
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بفعلمتعلقة"لتطمئن"فيوائَلام:عطثةابن)قال:الجملقا.ل

لتستبشرواإلًاالامدادهذاكانوما:الآيةومعنى"جَعلهُ"عليهيدلمضمر

اإ)1(.قلووتطمئنًبه

نأطَولاًمنكميستطِعلم)ومَن:تعالىقولهتفسيرعندأيضاًوكذلك

المؤمناتِ!*)2(.المُحصناتِينكحَ

ابن)قال:فيقول"طَولاً"إعرابفيعطيةابنبقوليستشهدوهنا

فيهوالعامل،المصدريةعلىمنصوباً"طَولاً"يكونأنويصح:عطثة

الاستطاعةمفعولهذاعلى"يَنكحَ"أنو،واحدبمعنىلأنهما،الاستطاعة

ومنقيلفكأنه،المعنىفيالاستطاعةهوالطولأنبمعنىالمصدر،أو

()3(.استطاعةمنكميستطعلم

-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيتفسيرمنالجملبهتأثرماأما

ذلك:أشلةومن،الفقهيةالأحكاممجالفيمعظمهفكان

منيخفينَماليعلمَبأرجُلهنَيَضربنَ)ولا:تعالىقولهتفسيرعند

زينتهنً!لأ)4(.

إعلامقصدبالأرجلالضًربمسألةفيالقرطبيرأيالجملذكر

القرطبي:)قال:فقال"بأرجلهن"يضربنمعنىبئنأنبعدوذلك،الزينة

-!3الوجيزالمحرر-عطثةابن313،صأ-!الِإلهيةالفتوحات-الجمل)1(

.224ص

.25رقمآيةالنساءسورة)2(

4-بالوجيزالمحرر-عطيةابن373،صا-بالِإلهيةالفتوحات-الجمل)3(

.Arص

31.رقمآيةالنورسورة)4(
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تبرجاًمنهنذلكفعلومن،مكروهفهوبحليهنًفرحاًمنهنَذلكفعلمن

منِالأرضبنعلهضبمنوكذلك،مدْمومحرامِفهوللرجالوتعرضاً

تبرجاَذلكفعلوإنَ،كبيرهالعجبفإنَ،حَرئمعجباَذلكفعلإن،الرجال

()1(.يَحرُملم

الجملأنَنرىالمسألةهذهعندالقرطبيتفسيرفيالنظرولدى،هذا

حرفياً)2(.الكلامنقلقد

لكمقيلَإذاآمنواائَذينأيُّها)يا:تعالىقولهتفسيرعند:ذلكومن

لَكم!)3(.اللهيَفسحِفافسحواالمجالسِفيتف!حوا

إلىيبكَرأنإنساناًإنسانأمرَإذا:مسألة:القرطبي)قال:الجملقال

الموضعمنيقومالأمرجاءفإذا،يكرهلا،فيهيقعدمكاناًلهفيأخذالجامع

الجمعةيومفيلهمجلسإلىغلامهيرسلكانسيرينبنأنسأنًزويَلما

منه()،(.لهقامجاءفإذا،لهفيجلس

عندالرابعةالمسألةكلامنصُّهو-القرطبيعنهناالجملنقلهوما

)5(.الكريمةالآيةتفسير

ونقل،فائدةأيًماحيَّانلأبيالمحيطالبحرمنالجملُاستفادوقدهذا

والِإعراب.المعانيفيمعظمهاتمثَّلتكثيرةًأقوالأمنه

بعلِىمنفلوبكمقَسَت!ثئَم:تعالىقولهتفسيرعند:ذلكأمثلةومن

.221ص3-بالِإلهيةالفتوحات-الجمل)1(

.238ص12جى-القرآنلأحكامالجامع-القرطبي)2(

.11رقمآيةالمجادلةسورة)3(

.503ص4!-الفتوحات-الجمل(4)

.892ص17-بالقرآنلأحكامالجامع-القرطبي)5(
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!)1(.قَسوةًأشذُأوكالحجارةِفهيذلكَ

أبوِواختار،""بلبمعنىأو،إلينابالنسبةللتخيير"او")و:الجملقال

قسوةَكالحجارةقلوفي:قسمينعلىقلوبهمإنَ:بمعنىللتنويعأنهاحيًان

قابللأنه،أصلبكانوإنبالحديدتشبًهولممنها،قسوةًاشذُوقلولث

الحجارةِمنَ)وإنَّبقولهالأشذَيَّةوعفَل،السلامعليهلداودلانَوقدللتليين

الأنهارُ!،21(.يتفخرمنهُلمَا

تعالى:اللهلقولتفسيرهعندحئانأبيعننقلهماأيضاًذلكومن

أجراًلَدنهُمنويؤتِيُضاعافهاحسنةًتَكوإنْذزَةٍمثقالَيظلمُلاالله)اق

عظيماً!)3(.

أمرلماتعالىلأنه،واضحةقَبلهالِماالاَيةهذه)مناسبة:الجملقال

البخلبذئمَذلكأعقبثم،معهمذُكرومنللوالدينوبالِإحساناللهبعبادة

الله،طاعةفييُنفقولميؤمنلممنولَغثم،معهالمذكورةوالأوصاف

تعالىفأخبر،والسيئاتالحسناتعلىالجزاءلذكرتَوطِئةكلههذافكان

:فقالالِإحسانبصفةأخبرثمءٍشيأدنىيظلملاتعالىو(نه،عدلهبصفة

يُضاعفها".حَسنةًتَكُ"وان

،ذرَّةمثقالأحداًيظلملا:تقديرهوهومحذوف،لواحديتعذَى:وظلم

كما،ذرَةوزنطلماًأيمحذوفلمصدرنعتأنهعلى"مِثْقال"وينححب

فانتصبلاثنينيتعدىمامعنىضمنوقيل،كثيراًولاقليلًاأظلملا:تقول

.74رقمآيةالبقرةسورة(1)

47والآية262صا!المحيطالبحرحيانأبووانظر:66صا!الجمل)2(

.البقرةسورةمن

!ا..رقمآيةالنساءسورة)3(
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ولاينقصلا:والتقدير،محذوفوالأول،ثانٍمفعوذأنهعلى"مثقال"

أبيمنانتهىالشَر.أوالخيرمنذرةمثقالأحداًيبخسلاأويغصب

()1(.حيان

ماقُلتمسَمعتموهُإذ!ولولاَ:تعاليقولهتفسيرعندأيضاًذلكومن

ه)2(.عظيمٌ!هئهتانهذاشبحانكَبهذانتكقَمأنْلنايكون

)قال:فيقولالزمخشريحيانأبوبهتعقَّبماالجمليوردُ

.؟بالظًرف""قلتمو"لولا"بينالفصلجازكيف:قلتفإن:الزمخشري

فيها،لوقوعهاأنفسهامنزلةالأشياءمنتنزلهاوهوشأنللظروف؟قلت

غيرها.فييتسعلامافيهايتسعفلذلكعنهاتَنفكلاوأنها

فيجارِوهو،بالظَّرفذلكاختصاصئوهِموهذا:حئانأبوقال

به.المفعول

.()3(قتلتعمراًولولا،ضربتزيداًلولا:نقول

الشوكافي:الِإمام-القديرفتح-ثانياً

كثيراًونقلعنهموأخذالأندلسيينبالمفسرينالثوكانيالِإمامتأثَروقد+

.متعددةمجالاتوفيأقوالهممن

ذلك:ومثال،الشرعيةالأحكاممجالفيالعربيابنعنفأخذ

!-المحيطالبحر-حئَانأباوانظر382صاجى-الِإلهيةالفتوحات-الجمل()1

r251ص.

.16رقمآيةالنورسورة)2(

صر6!المحيطالبحر-حيًانأباوانظرص3جى-الفتوحات-الجمل)3(

irA.
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منَاستيسرفماأحصرتمفإن!اله:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

)11.الهَديَكي

عبيدةأبوقال،الحبسُالحَصرُ:"احصمتم)"فإن:الشوكانيقال

وفيبالعدو،وخصر،بالمرضاحصِر:يقالإنه:والخليلوالكِسائي

.بالمرضوحُصِربالعدو،احصر:يقال،العكسفارسلابنالجمل

إ)2(.اللغةأهلأكثررأيهووقال،العربيابنالأولورخح

الفُغة.مجالفيأكثرهفكانعطئِةابنمناستفادهماوأما

الشًهرعنِ)يسألونكَ:تعالىاللهلقوللَفسيرهعند:ذلكومثال

والمسجدِبهِوكفرٌاللهسبيلِعنوصَدكبيرفيهِقتاذقلْفيهِتتالٍالحرامِ

.!)3،الحرام

وقال،الحجإلىيعودوقيل،اللهإلىيعود:به)كُفر:الشوكانيقال

الضميرعلىعطفو"المسجدِ""كبير"علىعطف"وصذ"قولهإنَ:الفرَّاء

منفصلصغيرمتصلًامتسقاًالكلامفيكونبهوكفرقولهفي

به""وكفرقولهأنإلىيسوقالمعنىلأن،خطأوذلك:عطيةابنقال

المسجدأهلِإخراجأنذلكمنويجيءكبير،علىأيضاًعطفاًباللهأي

()4(.فسادهبينوهذاباللهالكفرمنأكبرُمنه

.691رقمآيةالبقرةسورة،1)

!-الثترآنأحكام-العربيابنوانظر:،172ص!-القديرفتح-الوكاني)2(

.118ص1

.217رقمآيةالبقرةسورة)3(

391.صرأ-!القدير-فتحكانيا%)4(
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يُوصىوصيةٍبعدِ)من:تعالىقولهتفسيرعندذكرهماأيضاًذلكومن

مُضارأ)1(.غيردينٍاوبها

يوصيكمأيالمصدر،علىنصب:"اللهمن)"وصيةً:الشوكانيقال

.(اللهمنفريضةكقوله،اللهمنوصيةً

يقعأن:والمعنىِ"مضارّ"فيهايعملأن)ويصح:عطئةابنقال

لأن،بهامفعولاَ""وصيةفتكونتجوزاً،عليهفأوقعبسببهاأوبهاالضرر

()2(.المعنىفيمنفياًلكونهأوالحالذيعلىاعتمدقدالفاعلاسم

والشوكاني:-القرطبي

عديدة:مجالاتٍفيالقرطبيمنالشوكانياستفادوقد

السُوَر:منوالمدنيالمكيبيانفيالقرطبيعلىالشوكانياعتمد-ا

ال!ور.تفسيرمطالعوموضعهاجداًكثيرةوأمثلته

القرطبي:قال،مكية)وهىِ:الشوكانيقال-الأنبياءسورة:ذلكومن

()3(.الجميعقولفي

إلابالِإجماع:القرطبيقال،مكية)وهي:الشوكانيقال:يسسورة

منسلمهَبنيفيلِتقوآثارهُم!)4(قذَمواما)ونكتبُقالتفرقةأن

اللهرسولطمسجدجوارإلىوينتقلوا،ديارهميتركواأنأرادواحينالأنصار

.12رقمآيةالنساءصورة(1)

.ttص4جىعط!ةابن004صأ-!القديرفتح-الوكاني)2(

القرآنلأحكامالجامع-القرطبيانظر:،1n`1``0-بالقديرفتح-الثموكاني)3(

-266.صاا-جى

.12رقمايةيرسورة)4(
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فيكلها:القرطبيقال،مكية)وهي:الشوكانيقال:الرحمنسورة

آيةإلا:عباسابنقالوجابر،وعطاءوعكرمةالزبيربنوعروةالحسنقول

كه)2(.الآية...والأرضِالسماواتِفيمن)يسألُه؟قولهوهيمنها

علىويدل،أصخوالأول،مدنيةكلهاهي:ومقاتلمسعودابنوقال

بمكة،الرحمنسورةنزلت:قالعباسابنعنالنًحاسأخرجهماذلك

.()3(الرحمنسورةبمكةانزلتالزبير:بنعبداللهعنمردويةابنوأخرج

المعاني:-2

هُدىًفيهريبَلاالكتاث!ذلك:تعالىقولهتفسيرعند

للمتقينَف!)4(.

قولذكرالهدايةمعنىفيالعلماءأقوالالشوكانيذكرأنوبعد

يقدرالذيوهودلالةهدى:هديانالهُدى:القرطبي)قال:فقالالقرطبي

!هـانَك:وقالهادِ!)5(قومٍ)ولكلً:تعالىاللهقالواتباعهمالرسلعليه

لةIالدبمعنىالذيالهدىلهمفأثبتمستقيمٍ!1)6(صراطٍإلىلتهْدي

والتنبيه.والدعوة

.اصر15-!القرطبيانظرV،34صر4-جىالقديرفتح-الشوكاني()1

.92رقم%يةالرحمن!ورة()2

القرآنالأحكاالجامع-القرطبيانظر:،127صره-!القديرفتح-السوكاني)3(

.151ص17جى-

،2قم1آيةالحاقرةمحورة(4)

.7رقمآيةالرعدسهـرة)5(

.52رقمآيةالث!ورىة1سو()آ
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)إنكَ:لنبيهفقالوالتوفيقالتأييد:معناهالذيبالهدىسبحانهوتفرد

فيالِإيمانخلقبمعنىءيجىٍهذاعلىفالهدىأحببصً!+)1(منتهديلا

اللهَ)ولكنًوقولهلَأ)2(ربَهممنهُدىًعلى)اولئكَتعالىقولهومنهالقلب

.يشاءُ!()3(منيهدي

بالمأثور:التفسيرفي-3

الكتابُذلك،!ألمْ:البقرةسورةمنتعالىقولهتفسيرعندوقاله

.!)4(فيهِلاريبَ

أهلاختلف:تفسيرهفي:القرطبيقال")"ألَمْ:الشوكانيقال

الثوريوسفيانالشَّعبيفقالالسور،أوائلفيالتيالحروففيالتأويل

كتبهمنكتابكلفيولله،القرآنفياللهسرهي:المحذَثينمنوجماعة

فيها،نتكلمأننحبَولابعلمهاللهانفردالذيالمتشابهمنفهيسر،

الصديقبكرأبيعنالقولهذاورُوي،جاءتكماوتُمدبهانؤمنولكن

وعثمانعمرعنوالسمرقنديالليثُوذكر:قالطالبأبيبنعليوعن

وقاليفسر،لاالذيالمكتوممنالمقطعةإلحروف:قالواأنهممسعودوابن

ماندريولاال!ور،أوائلفيئإلاالقرآنفيالحروفنجدلم:حاتمأبو

()5(.000وجلعزبهاأراد-الله

.56رقمآيةالقصصسورة()1

.هرقمآيةالبقرةسورة)2(

22صاجى-القديرفغ-الشوكانيوانظر:56Lرقمآيةالقصصسورة)3(

.016صا!-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيوانظر:

.1،2رقماآيةالبقرةسورة(!ا)

.154صا-!القرطبيتفسيروانظر:،18صأ!القدير-فتحالشوكاني)5(
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الفقهية:الأحكامفي4-

أخطأنا!)إ(.أونَسينَاإنتُؤاخذنالا)رلًنا:تعالىقولهتفسيرعند

،مرفوعالإِثمأنفيهئختلفلموهذا:القرطبي)قال:الشوكانيقال

يلزمولامرفوعذلكهل،الأحكلم.منذلكعلىيتعلقفيمااختلفوإنما

فيه.اختلف،كنهذلكأحكاميلزمأوشيءمنه

باتفاقيسقطلافقسئم،الوقائعبحسبيختلفذلكأنوالصحيح

باتفاقيسقطوقسئم،المفروضاتوالصلواتوالدياناتكالغرامات

ناسياًأكلكمن:فيهمُختل!:ثالثوقسئمالكفربكلمةوالنُّطقكالقِصاص

ويعرفنسياناً.أوخطيقعممامثلهكانوماساهياً،حنثَأورمضانفي

()2(.الفروعفيذلك

:النزولأسبابفي-5

اللهَإنإيمانكملئضيعَاللهُكان)وما:تعالىقولهتفسيرعندومثاله

!،)3(.رحيملرؤوفبالناسَ

فيمنِنزلتأنهاعلى"العلماءاتفق:القرطبي)قال:الشوجمانيقال

إيماناَالصلاةفسفَى:قالثم،المقدسبيتإلىيصليوهومات

()4(.وعملوقولنيةعلىلاجتماعهما

.286رقمآيةالبقرةسورة)1(

(Y)صا-!القديرفتح-الثوكافيYVA:4صر3جى-القرطبيتفسرِوانظر ry.

.143رقمآيةالبقرةسورة)3(

(t)157ص2-بالقرطبيوانظر:تفسير013صا-!القدير-فغالشوكاني.
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القاسمي:-التأويلمحاسن-ثالثأ

القاسميِالدينجمالمحمدوهو-التفسيرهذاصاحباستفادوقد

كثيراَونقلالعربيابنعنأخذفقدجميعهمالأندلسيينالمفسرينمن-

ومن،الفقهيةبالمسائليتعلقماخصوصاً-القرآنأحكام-تفسيرهمن

ذلك:

اوتواالذينَوطعائمالطيباتُلكماحل)اليومَ:تعالىلقولهتفسيرهعند

)1(.!لهمحِلوطعامكملكمحلالكتابَ

حكمفي-العربيابنقولفي-ممثلَاَالمالكيةرأيالقاسميذكر

ذكاةذكاتُهمتوافقلموإنالنصارىمنالكتابأهلذبيحةأكل

:فقالأدئَةمنالعربيابنعليهاعتمدماأوردكما،المسلمين

أكفهاللمسلمحلدجاجةعنقالنصرانيسلً)إذا:العربيابنقال

ماوكل،دينهبمفييستحلونهالذيطعامهمأكللناأحلَّتعالىاللهلأن

موافقةًذكاتهمتكونأنيشترطولا،أكلهلناحلَّدينهممقتضىعلىذكُوه

ذلكمنيستثنىولا،علينامنهوتيسيرتعالىاللهمنرخصةوذلكلذكاتنا،

الذيطعامهمكانوإنفإنه،الخصوصعلىتعالىاللهحرئمماإلا

0()2(.انتهى.أكلهلنايحلفلايستحلونه

فيتصرفقدالقاسمينجدالعربيابنتفسيرإلىالرجوعولدىهذا

واحد.الكلاممؤدىأنغيرِوالعباراتالألفاظ

تصصلِماتقولوام!ولا:تعالىقولهتفسيرعندأيضاَ:ذلكومن

)3(.سالكذبَاللهِعلىلتفترواحرائموهذاحلاذهذاالكذبَألسنتكمُ

.هرقمآيةالمائدةسورة(1)

-القرآنأحكام-العربيابن:وانظر1186ص6جى-التأويل-سحاسنالقاسمي(2)

.554صا%

.161رقمآيةالنحلسورة)3(
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المُفتي:يقولأنوقوممالككرهَ:العربيابن)قال:القاسميقال

نضَفيماذلكيقالوإنما،الاجتهاديةالمسائلفيحرائموهذاحلالٌهذا

ونحووكذاكذاأكرهإنيالاجتهاديةالمسائلفيويقال،عليهالله

ذلك()1(.

فيهكاالتصرفمعالعربيابنكلامينقلالقاسميفإنتقدموكما

-لمجد:اللهرسولحديثتفسيرفمنهعطئةابنعنالقاسمينقلهماواما

منرضياللهإن:قالمنرأيورذُه")2(إبراهيممنبالشكًأحق"نحن

.الشيطانوساوسمنالنفوسفييعترضمماهذالأن""بلىقولهإبراهيم

أرنيربِّإبراهيمُقال!وإذ:تعالىقولهتفسيرعند:القاسميقال

!)3(.الموتَىتُحيكيفَ

:قالثم-الطائفةهذهقوليعني-مردودعندي)وهو:عطيةابنقال

لكناشاكّا،لوكانأنه"إبراهيممنبالشكًأحق))نحنجمممالنبيقولأما

مبنيفالحديث،يشكألَّاأحرىفإبراهيمنشكلاونحن،بهأحقنحن

.وأطاب()4(البحثهذافيعطئةابنوأطال،إبراهيمعنالشكنفيعلى

.العقيدةمجالفيعطيَّةابنمناستفادالقاسميأننلاحظوبهذا

خِطبةمنبهعرًضتمفيماعليكم)ولاَجُناحَ:تعالىقولهتفسيروعند

تُواعدوهنَلاولكنستذكرونهنًأنكماللهُعَلِمأنفسكمفيأكننتمْأوالنساءِ

3ص01بر-التأويلمحاسن-القاسمي)1( A v r:3!-العرببابنتفسيروانظر

.1711ص

592تخريحهسبوَالحديث)2(

.026رقمآيةالبقرةسورة)3(

303.ص2بعطثةابن672صا!-التأويلمحاسن-القاسمي)4(
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معروفاً!و)1(.قولاًتقولواأنإلاسرَّاً

بشانالمعتدةمعالكلامحكمفيعطئةابنرأيالقاسمييذكر

الرفث.

الِإعراب:أوجهمنألفاظهافيوماالآيةمعنىبئنأنبعدفيقول

هوبماالمعتدةمعِالكلامأنعلىالأمةأجمعت:عطيةابن)قال

الأمةأجمعت:أيضاَوقاليجوز،لاعليهتحريضٍأوجماعٍذكرمنرفث

فيوللسيدابنتهفيوللأبنفسهافيللمرأةالعذَةفيالمواعذةكراهةعلى

أمتهِ()2(.

والقاسمي:القرطبي

مجالاتٍوفيالتفس!يرفيأقوالهمنكثيراًفنقلبالقرطبيالقاسميتأثر

.والأحكامالمعانيأهمهامختلفةٍ

الكريمة،الآياتألفاظمعانىبيانفيالقرطبيعننقلًاذكرهفمما

!/)3(.الأعلَىبالأفقِوهوَفاستوَىمرةٍ!ذو:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

وعلاجبريلارتفعأي:"فاستوى":القرطبي)وفي:القاسمييقول

المسيببنسعيدقاله---لمجدمحمداًعلَّمأنبعدالسماءفيمكانهإلى

جبير.وابن

.235رقمآيةالبقرة)1(سورة

لوجيز--المحررعطيةابنانظر:616ص3!-التأويلمحاسن-القاسمي)2(

.218ص2جى

.67،رقمآيةالنجمسورة)3(
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وقولعليها،خُلقالتيصورتهفيوظهرقامأي"فاشوى":وقيل

هذاعلىوفيهصدرهفيالقرآناستوىأي:"فاستوى"معنىإن:ثالث

:وجهان

.السلامعليهبهنزلحينجبريلصدرفي:أحدهما

عليه.نزلحين-يًخهيِممحمدٍصدرفي:والثاني

قوته،فيمحمداً:يعنيفاعتدل"فاستوى"معنىإن:رابعوقول

وعلى"ذومِرَّة"تماميكونالأولوعلى،الماورديذكرهرسالتهفيوالثاني

هذاعلىوفيه،فارتفعمعناهإن:خامسوقول"،القوى"شديدالثاني

:وجهان

آنفاً.ذكرناماعلىمكانهإلىارتفعجبريلأن:أحدهما

.بالمعراجارتفعجمرالنبيئُأنه:والثاني

علىاستوىأيوجلعزاللهيعني"فاستوى"::سادسوقول

()1(.0انتهى.الحسينقولعلى،العرش

تعالى:لقولهتفسيرهعندالقاسميذكرهفماالأحكاممجالفيأما

منهماواحدٍفلكلِّأختأوأخولهُامرأةٌأوكلالةًيُورثُرجلٌكانَ!و)ن

.!)2(السُّدسق

نأبيَن،الكريمةالآيةفيالواردةالقراءاتالقاسميذكرأنفبعد

.لأمالِإخوةهمهنابالِإخوةالمقصود

لأحكامالجامع-القرطبيوانظر:9555ص15ب-التأويلمحاسن-القاسمي()1

.87ص17%-القرآن

.12رقمآيةالناءسورة2()
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ههناالِإخوةأنعلىالعلماءأجمع:القرطبي)وقال:القاسميقال

وألأمولأبالِإخوةأنالعلم(هلبينخلافولا:قال،لأمالِإخوةهم

فيالمذكورينالِإخوةأنعلىإجماعهمفدذَ،هكذاميراثهمليسللأب

هم!)1(الأنثيينِحظِّمثلُفللذَكرِونساءًرجالًاإخوةًكانواوإن!اله:تعالىقوله

لأب()2(.أولأبوينالِإخوة

الشنقيطي:-البيانأضواء-رابعاً

-تفسيرهفيالشنقيطياعتمدهمالذينالمفسرينأشهربينومن

واعتمدأقوالهممنكثيراًدوَّنفقد،الأندلسيونالمفسرون-البياناضوٍأ

فأخذ،تفسيرهفياتجههالذيالعامالطابعبحسبوذلك،آرائهممنكثيرا

حيَّانوأبيعطئةابنعنوأخذ،الفقهيةالأحكاموالقرطبيالعربيابنعن

اللغوية.النواحي

القرطبي.عنهينقلهأومباشرةًعنهيأخذكانفقدالعربيابنعنأما

اللهئحاربونَائَذينجزاءُ!إنما:تعالىقولهتفسيرعند:الأولفمثال

-ايدَيه!لأتقعَأويُصفَبواأويُقتَلواأنالأرضْ؟فساداًفيوشمعونَورسولة

!)3(.الأرضمَنئنفواأوخِلافٍمنوأرجلُهم

المحاربين:أحكاممن)مسائل:الشنقيطيقال

نصابمناقلالمحاربأتلفهالذىِالمالكانإذا:الثانيةالمسألة

.176رقمايةالنساءسورذ)1(

(r)لأحكامالجامع-القرطبيوانظر:9114ص5!-التأويلمحاسن-القاسمي

.AVصهجى-نالقرآ

33.رقمآيةالماثدةسورة)3(
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له،مكافئةغيرقتلهاالذيالنفسكانتأو،القطعفيهيجبالذيالسرقة

النصابمنأقلفييُقطعفهل،مسلمحروهوكافراًأوعبداًيقتلكأن

.؟لااوالكُفءبغيرويقتل

رُبعأخذإذاإلًايقطعلا:بعضهمفقال،ذلكفيالعلماءاختلف

لمولويقي:مالكوقالوأحمد،خيفةوأبوالشافعيقالوبهذادينار،

.المحارببحكمعليهيحكملأنهنصاباًيأخذ

نبيهلسانعلىحدَّدتعالىاللهلأن:الصحيحوهوالعربيابنقال

شيئاًالحرابةقطعفييحدِّدولم،السرقةفيالقطعلوجوبدينارربعىلمجت

علىوذلكبالأدنىالأعلىوقياس،فيهمختلفوهو،أصلعلىجزاءًذُكر

خطفيطلبوهوالسارقعلىالمحاربيقاسأنيصحوكيف،القياس

،الماليطلببالسِّلاحدخلإذاالسارقإتحتىفر،بهشعرَفإن،المال

بحكمعليهيحكممحاربفهوعليهحاربعليهصيحأومنهفنعفإن

المحاربين.

فيماحِرزٍمنالِإخراجاشتراطعدمالقوللهذاويشهد:الشنقيطيقال

أكثرقولفهوالكفءبغيرالمحاربقتلوأما،قطعهِفيالمحاربيأخذه

العلماء()1(.

الشنقيطييقول:فمثالهالقرطبيبواسطةالعربىِابنعننقلهماأما

إلاشهدا"لهميكنولمأزواجهميرمونَ)وائَذين:تعالىقولهتفسيرعند

الصًادقين!)2(.لَمنإنهباللهشهاداتأربغأحدهمفشهادةأنفُسهم

!-القرآنأحكامالعرببابنواذظر:19ص2!-البيانأضواء-الثشقيطي()1

.895ص2

.6مرقآيةالنورسورة)2(
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قوله:فيالمذكورةاللعانشهاداتفياختلفواالعلماءأن:)اعلم

شهاداتهيهل،الاَياتآخرإلى"باللهشهاداتأربعأحدهم"فشهادة

:أقوالأربعةعلى؟أيمانأم

.شهاداتالاَيةفيسفَاهااللهلأنشهاداتأنها:الأول

.أيمانأنها:الثاني

.الشهادةبلفظمؤكدةأيمانٌأنها:الثالث

عكسه.:الرابع

رجَّح،الفَعانشهاداتفيالعلماءاختلافاستعرضأنوبعد،هذا

علىأدلةًوساق،بالشهادةمؤكدةٌأيمانٌأنهاوهوالثالثالرأيالشنقيطي

العربي:ابنقالهماجملتهامنذلك

،شهادةلايمينأنهاوالفيصل:قال،العربيابنماقاله،الثالث:قال

يجوزوكيف،العذابمنوتخليصهدعواهإثباتفيلنفسهيحلفالزوجأن

علىحُكماًيوجببمالنفسهيشهدشاهداًأنالشريعةفييذَعيأنلأحدٍ

القرطبي.نقلبواسطةانتهىالنظر،فيمعدومالأصلفيبعيدٌهذا،غيره

استقراءالشريعةاستقراءأن-للشنقيطيالكلام-استدلالهوحاصل

،لغيرهحُكماًيوجببمالنفسهإنسانشهادةفيهايوجدلمأنهعلىيدل،تاتمٌ

.حُجة()1(التامالاستقراءأنالأصولفيالمقرَّرلأن،قوياستدلالوهو

العربيابنكلامعلىيعقبالشنقيطينجدالمثالحِنهذينوفي

والنظر.الاستدلالوقوةبالصِّحةويصفه

1ص6ب-البيانأضواء-النَنقيطي(1) 3 iص21ب-القرطبيتفسير:نظرا

.1332ص3بالعرببوابن187

874

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ئبدينَ)ولا:تعالىقولهتفسيرعندعطيًةابنعنالشنقيطينقلهومما

منهَا!)1(.ظهرَماإلَأزينتهُنَّ

نأالآيةألفاظبحكمليويظهر:عطيةابن)قال:الشنقيطيقال

ووقع،زينةهومالكلالِإخفاءفيتجتهدوأن،تُبديلابأنمأمورةالمرأة

شأنٍإصلاحُأو،منهبدلافيماحركة،الضرورةبحكميظهرفيماالاستثناء

فهوالنساءفيالضرورةإليهتؤدىمماالوجههذاعلىظهرفما،ذلكونحو

عنه.المعفو

الوجهمنالغالبكانلماأنهإلا،حسنقولهذا-الشنقيطي-:قلتُ

يكونأنفيصلح،والحجالصلاةفيوذلكوعبادةًعادةظهورهماوالكفين

.إليهما()2(راجعاًالاستثناء

صعيدين:علىفكانبالقرطبيالشنقيطيتأثرأما

والاستشهاد.النقل:الأول

وتعقبها.الأقوالنقل:الثاني

مثالين:علىمنهانقتصركثيرةفأمثلتهوالاستشهادالنقلعنأما

:الأولالمثال

ويحفظواأبصارهممنيغضُّواللمؤمنينَ)قل:لَعالىقولهتفسير

فُروجهم!)3(.

:يقال،النُمَصان:الغضُّ:وقيل:القرطبي)وقال:الشنقيطيقال

31.رقمآيةالنورسورة(1)

.491ص6%-الشنقيطي)2(

03.رقمآيهَالنورسورة)3(

AVohttp://www.al-maktabeh.com



فهو،عملهمنيكنلمإذافالبصر،عنهوضع:أي،فلانمنفلانغفقَ

ولاللتبعيضوليستللغض،صِلة"فمِن"،ومنقوصمنهموضوع

()1(.للزيادة

بيانفيالقرطبيبقولاستشهدقدالشنقيطينلاحظالمثالهذاوفي

.الألفاظمعاني

الثاني:المثال

فيقال،الفَعانشروطمسألةفيالقرطبيعنالشنقيطينقلهما

أربعةإلىالئَعانيفتقر:تفسيرهفيالقرطبي)قال:عشرهالثالثةالمسألة

أشرفبهيقصدأنوهووالمكان،شهاداتأربعوهو،الألفاظعددُأشياء

فعندبالمدينةكانوإن،والمقامالركنفبينبمكةكانإن،بالبلدانالبقاع

البلدانسائرفيكانوإن،الصخرةفعندالمقدسببيتكانوإنالمنبر،

يعتقدانالذيالمكانإلىبهمابعثاكافرينكاناوإنمساجدها،ففي

وإنالنار،بيتففيمجوسيينكاناوإن،فالكنيسةيهوديينكاناإن،تعظيمه

حكمه،مجلسفيبينهمايُلاعَنفإنه،الؤننيينمثلفهمالهمادينلاكانا

أنفسأربعةهناكيكونأنوذلك،الناسوجمعالعصرصلاةبعدوالوقت

مُستحئان()2(.والمكانوالزمانمشروطانالناسوجمعفاللفظ،فصاعداً

أيُّها)يا:تعالىلقولهتفسيرهفعندالقرطبيالشنقيطيبهتعقَبماوأما

لأحكامالجامع-القرطبيانظر:9910ص6ب-البيانأضواء-الشنقيطي1()

.T'2122ب-القرآن

21ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيانظر:47ص6برالسابقالمصدر)2(

.591ص
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()9(.اللهِذِكرِإلىفاسعواالجمعةِيوممنللصلاةِنوديَإذاآمنواالًذين

وروى،فامضواعمروقرأها"فاسعوا"الجمهور)قرأ:الشنقيطييقول

"فاسعوا"يقرؤهاأبياًإن:عنهاللهرضيلعمرقيلأنهاللهرحمهجريرابن

.فامضواهيوإنمابالمنسوخوأعلمناأقرؤناأنهأما:قال

الله"ذكرإلى"فامضواقرأهاأنهمسعودبنعبداللهعنالقرطبيوذكر

ردائي.يسقطحتىلسعيت"فاسعوا"كانتلو:وقال

لأمرين:الجمهورقراءةالصحيحنجدالقرطبيذكرهفيماوبالنظر

بالمنسوخ،وأعلمهمأقرؤهمأبياانعنهاللهرضيعمرشهادة:الأول

وأعلمهم.أقرؤهملأنه،قولهفالقولكذلككانوإذا

عن-لأنه،متَصلغيرسندهإن:القرطبيفقالم!عودابنقراءةأما

شيئاً()2(.مسعودابنمنيسمعلموإبراهيممسعودابنعنالنَخعيإبراهيم

فقداللُغةعلىمعظمهتركزفقدحيَّانأبيمنالشنقيطيبهتأثرماأما

.تفسيرهوضمنهاأقوالهمنكثيراًنقل

ذاتَتقرضهمغربتْ!ههوإذا:قولهتفسيرعند:ذلكأمثلةومن

*بم!)3(.الشَمالَ

بأن:قاللمنخلافاً،والصرئمالقطغ:)القرضق:الشنقيطيقال

سريعاًيزولثمشيئاًضوئهامنتقطعهمأياد،الاستيثمالِإعطاءالقرضر

رقم9آيةالجمعةسورة(1)

.201ص21!-الاترطبي:نطرا9270ص8!-التنقيطي()2

.17رقمآبةالكهفسورة)3(
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يُسترد.كالقرض

الفعللكانيستردثمئعطىالذيالقرضمنولوكان:حئانأبوقال

قولهمنالتاءفتحدذَلكن،مضمومة""تقرضهمقولهفيالتاءفتكونرباعياً

ضوئهامنتقطعأي،القطعبمعنىالقرضمنأنهعلى"تقرضهم"

شيئاَ()1(.

الجزمأرادمعنىًإثباتفيجيًان(بيإلىيستندالشنقيطينلاحظوهنا

وقواعد.أصولمناللغةفيوردلِماموافقمعنىًوهو-به

يهدونَأئضَةً)وجعلناهُم:تعالىقولهتفسيرعندأيضاً:ذلكومن

!)2،.الخيراتِفِعلَإليهموأوحينَابأمرنَا

فيالجماعهَضميرعوذوهو،ويرجحهحيانأبيرأيالشنقيطييذكر

السلامٍعليهمويعقوبوإسحاقولوطإبراهيمعلى""وجعلناهمقوله

ولوطاإبراهيمالمذكورينكليشمل""جعلناهمقولهفي)الضمير:فيقول

)3(.وهوالأظهعالمحيطالبحرفيأبوحئِانبهجزمكماويعقوبوإسحاق

تفسيرهعندحيَّانأبيبكلامالشنقيطيبهاستشهدماأيضاًذلكومن

واللةاللهِلرسولُإنَكَنشهدُقالواالمنافقونَجاءكَ)إذا:تعالىاللهلقول

لكاذبونَ!)4(.المنافقينَإنيشهدُواللةلرسولهُإنًكيعلمُ

قولهمإن:قالإذذلكفيحسنٌقولٌحئان)ولأبىِ:الشنقيطييقول

.801ص6جى-المحيطالبحر-حيًانأَباانظر:37ص4!اف!طي(1)

73.رقمآيةالأنبياءاسورة)2(

(r)932.ص6-جىالمحيطالبحر-أَباحتانوانظر:295ص4برالشنقيطي

.ارقمآيةالمنافقونسورة)4(
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فعلؤكذا،القسَئمبهيتلقىبماتلقَىولذلك،اليمينمجرىيجرينشهذ

يقصداعني-اللهلرسولإنَكبقولهالقسممجرىيجريوالعلم،اليقين

هذا،القلباللِّسانيواطىءأنالشهادةوأصل:قالثم-والَّلامبأنالتوكيد

نإيشهدواللهبقولهوفضحهماللهفأكذبهمبالاعتقاد،وذلكبالمنطق

.()1(لكاذبونالم!نافقين

الِإمام:الأندلسيينالمفسرينببعضتأثرواالذينينِالمفسرومنَ:خامساً

كلامه.ونقلبالقرطبيتأثروقدهـ()774سنةالمتوفىكنَيرابنالحافظ

عندالقرطبيعننقلاًكثيرابنذكرهماذللثتوضحالتيالأمثلةومن

والنَصارىهادواوالَّذينَآمنواالَّذينَإنَ!اله:تعالىاللهلقولتفسيره

صالحاً!هه)2(.وعملَالآخرِواليومِباللّهِآمنَمنوالضَابئينَ

ذبائحهمأكلوحكمالصابئةعقيدةعنالقرطبيحكاهمابينفقد

ابيوابنوإلحسنمجاهدعنالقرطبي)وحكى:فقالنسائهمونكاح

ولاذبائحهمتؤكلولا،والمجوساليهودبيندينهمتركَبقومأنهم:نُجَيح

نساؤهم.تُنكح

العلماءبعضذكرهفيمامذهبهممنتحضَلوالذي:القرطبيقال

أبوسعيدأفتىولهذا،فاعلةوأنها،النجومتأثيرويعتقدون،موحِدونأنَهم

()3(.عنهمسألحينباللهللقادربكفرهمالِإصطخري

جى8المحيطالبحر:نظرا032-913ص8بر-البيانأضواء-الشنقيطي(1)

.962عر

.62رقمآيةالبقرةسورة21(

.401صابر-العظيمالقرآنتفسيركئير-ابن)3(
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)11.الحرفيبالنصنجدهالقرطبيتفسيرإلىرجعناماوإذا

الشَياطينُتَتلوما!واتَبعوا:تعالىلقولهتفسيرهعندأيضاًذلكومن

كفروا*1)2(الشَياطينَولكنسُليمانُكفرَوماسُليمانَمُلكِعلى

كفر"وماقولهفيومعطوف،نافية"ما":القرطبي)قالكثير:ابنيقول

انزلوماالسحرالناسيُعلموِنكفرواالشياطينولكنٍ"قالثم"سليمان

وميكائيلجبريلبهنزلأنَهيزعمونكانوااليهودأنوذلكالمَلكين"على

:قال،الشياطينمنَبدلًا"وماروت"هاروتقولوجعل،اللهفأكذبهم

!فإن:تعالىقولهفيكماالاثنينعلىيطلقالجمعَلأنَّإمَّاذلكوصعِخَ

تقديرلتمردهما،بينهممنذُكِراأوأتباعلهمالكونهماأوف!َ)3(إخوةٌلهُكان

وهذا:قالثم،وماروتهاروتببابلال!حرَالناسيعلًمون:عندهالكلام

(.إ)تسواهماإلىيُلتفتولا،وأصحّالاَيةعليهخمِلَتماأولى

حرنجاً)5(.نقلهقدكثيرابننجدالقرطبيتفسيرإلىوبالرجوع

القرطبيناقشبلوالتأثرالنقلعلىكثيرابنموقفيقتصرولمهذا

ذلك:ومثالوتَعقَبه

ي!جاعلإنِّيللملائكةِرئكَقالَمحروإذْ:تعالىاللهلقولتفسيرهعند

نُسبَ!!ونشالدِّماءَولَسفِكُفيهايُفسذمنْفيياأتجعلُقالواخليفةًالأرض

.ء43-434صا!-القرآنلأحكامالجامع-انقرطبي()1

.201رفمآبةالبقرةسورة)2(

.11رقمآيةالنساءسورة)3(

ا.6rصا-!العظيهاالقرآنتفسيركثير-أبن)4(

.05ص2ب-القرآنلأحكامالجامع-القرطبيأنظر:)5(
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!)1(.لكَونُقذَسُبحمدكً

عليهآدمهناالمرادوليسعليبنزيدعنالقرطبي)نقلكثير:ابنقال

عبالشابنإلىالقرطبيوعزاه،المفسرينمنَطائفةيقولكمافقطالسلام

كثيرذلكفيالخلافبلنظر،ذلكوفي،التأويلأهلوجمغمسعودوابن

وغيرد()2(تفسيرهفيالرازيحكاه

تاج:الأندلسيينبالمفسرينببعضالمفسرينمنتأثرومفَنسادساً:

صاحبهـ()974سنةالمتوفىحيانأبيتلميذالنحويالحنفيالدين

علىيشتملكتابوهو-المحيطالبحرمنَاللًقيطالدرُّ-المُسفَىالتفسير

الِإماممعالكلام-منَالمحيطالجر-تفسيرهفيحيًانأبوذكرهما

فيخطئهماعلىوالتنبيهتفسيرهما،فيذكراهفيماعطئةوابنالزمخشري

للزمخشريصاحبهفطِرمزولقد-حئانأبويرىكما-الِإعرابيةالأحكام

وهو"ح"بالحرفحئانولأبي""عبالحرفعطيةولابن"لش"بالحرف

كلُهالكتابكانوإذا،المحيطالبحرتفسيرهامشعلىمطبوعكتاب

واحدٍمثالٍذكرمنمانعفلاحيًانوأبيعطيًةوابنالزمخشريلكلاممُدونةً

.المطلوبعلىبهادلِّلُ

أنداداًاللّهِدونِمنيئخذُمنالنًاس)ومنَ:تعالىقولهتفسيرعند

!)3(.الفهِكَحمثيُحثونهم

اللهكتعظيم:اللهكحصث:الزمخشري)قال:الفَقيطالدرصاحبقال

وإنًما،للمفعولالمبنيمنَمصدرأنَهعلى،اللهيحبُلماأي،والخضوع

03.رقمآيةالبقرةسورة(1)

لأحكامالجامع-القرطبيوانظر:96صا-!العظيمالقرآنتفسيركثير-ابن)2(

.263صابر-القرآن

.165رقمآيةالبقرةسورة)3(
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مُلبِس.غيرلأنَهيُحتهمنذِكرعنيستغني

مسألةوهي،للمفعولمبنياًالمصدركوز،اختار:حيًانأبوقال

منعجبتفيجوزللمفعولمبنيئَأنَهالمصدرفييعتقدأنيجوزُ،خلاف

ذكريجوز؟لاأمإليهيضافثم،فاعلهيسمًلممفعوذأنَهعلىزيدضرب

يبينلمفعلمنالمصِدريكونأنبينالثالثفييفصلمذاهبثلاثةفيه

لمالتيجننتمنلأنَهزيد،بالعلمجنونمنعجبتنحو:للمفعولإلا

للفاعل،يُبنىأنيجوزفعلٍمنأو،فاعلهيسمَّلمالذيللمفعوِلإلايبن

وأصحهاالثانيفيويمتنعالأولفيفيجوز،للمفعوليُبنىأنويجوز

مطلقاً()1(.المنع

بنمحمدبنأحمدالمفسر-المفسرينمنَحيًانبأبيتأثروممن:سابعاً

عنايهَ-المسمَىالتفسيرصاحباهـ(ه)11سنةالمتوفىالدينشهاب

.-البيضاويعليالشَهابحاشية-الشهير-الراضيوكفايةالقاضي

اتَذينَ!إنً:تعالىقولهتفسيرعندحئانبأبيتأثرهيوضحماومثال

ك!)2،.يُؤمنونَلاتُنذرهملمأمأنذرتَهمْأعليهمسواءٌكفروا

أنكرهابمنعبرةَفلا،تميملغةالهمزتينتحقيق)قالوا:الشَهابقال

الهمزتينبينالألِفإدخالوكذاالحجاز،بلغةُ-بينْبينَ-الثانيةوتخفيف

كقوله:وتسهيلاًتحقيقاً

سالمأُتْمأمأنتِأالنًقاوبينَجُلاجلبينَالوعساءِظَبيةَفَيا

047صابر-المحي!طالبحرمناللَّقيطالدُر-الحنفيالدينتاج)1(

.6رقمآيةالبقرةسورة)2(
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وتبعهالزمخشريفقال،محضةألِفاًالثانيةإبدالورشعنورُويَ

جمعإلىيؤديولأنَه،ألِفاًتبذَذلاالمتحركةالهمزةلأنَلحنٌأنًهاالمصنف

وما،السبعالقراءاتفيتواتراًلثبوتهاخطأوهو،حدهغيرعلىالساكنين

المتحركةالهمزةإبدالُالعربفصحاءعنوردَلأنَه،بثميءٍليسِبهطعنوا

قوله:فيكماالساكنةإبدالمنأقلَكانوإن

المَرتَغ-هَنَّاكَلا-

وقوله:

(-فاحشةًاللهرسولَهُذفيسالَت-

:فيقولالمتواترةالقراءةعندفاعهلتعزيزحئانأبيبقوليستشهدثم

حدوكون،المذاهبببعضتدفعلاالمتواترةالقراءة:حئانأبو)وقال

المطَّردفيأنَهمعاتباعهيجبولا،البصريينمذهبمرًماالساكنينالتقاءُ

نهرُجاءفإذا،غيرهعلىيُقاسقمِضَالاعليهئقاسُممااللهوكلام،المَقيس

هذهإنَثم،بهيعتذُلاأنَهوالأصل،عارضأنهعلىمعقلنهرُبكلَالله

بين-بينَ-التسهيلورشعنالبغداديينوروايةالأداء،قبيلمنالقراءة

كيفيتهفيبلالمتواتر،القرآنفيطعناًفيهاالطعنفليس،القياسعلى

بذلك.يباليلاأنَهعلىروايطَفيأو

خبر،بعدخبرالِإعرابمنَمحلله:حيًانأبووقال"يؤمنون"لا:قوله

()1،.يؤمنونلاهم:أي،محذوفمبتدأخبرأو

الِإمامحيًانوأبيعطيةبابنتأثرواالذينالمفسرينأشهرومنثامناً:

المسفَى-التفسيرصاحباهـ()027سنةالمتوفىالبغداديالألوسي

جىاالمحيطالبحرانظر:274-273ص!ا-البيضاوىِعليالشَهاب)1(

47!!.
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.-المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح

أقوالهمنكثيراًفنقل،عطيَّةابنمنالألوسيالِإماماستفادوقد

باَرائه.واستشهد

ذلكإلىمشيراًبالنَصعطيًةابنمنينقلالألوسيالِإماملاحظتوقد

ومثاله:

لمَاالنَبمِينَميثاقَاللهُأخذَ)وإذْ:وجلعزاللهلقولتفسيرهعند

مهـ)1(.وحكفةٍكتابٍمنآتيتُكمْ

قرأأنهجبيربنسعيدعنحُميدبنعبدوروى...):الآلوسيقال

ةاحتمالانوفيها،بالتشديد"آتيكم"لفَا

خلافاًالجمهورقالكما،حينبمعنىظرفيةتكونأن:الأول

الزمخشريإليهذهبكماالقَسمجوابجنسمنمقدروجوابها،لسيبويه

وجبمصدقاللهرسولجاءكمتموالحكمةالكتاببعفبىآتيتكملما:أي

ونصرته.بهالِإيمانعليكم

رؤساءالحالبهذهكنتملمًا:أي،قبلهاماج!نسمنعطيًةابنوقدَّره

()2(.الميثاقعليكمأخذوأماثلهمالناس

عطيًةابنمنينقلتفسيرهمنآخرموضعفيالآلوسيلاحظتثم

ومثاله:الألفاظفيويتصرف

.81رقمآيةعمرانآلسورة(1)

بر3-الوجيزالمحرر-عطيةابنوانظر112ص3!-المعانيروح-الألولصي(2)

.461صر
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ومفَأالصَّلاةَوئقيمونَبالغيبِيؤمنونَ)ائَذينَ:تعالىقولهتفسيرعند

.)1(به!يُنفقونَرزقناهُم

تسميةوسبباشتقاقهاومصدروشرعاًلغةًالصلاةمعنىالاَلوسييذكر

مصلياً.وشرعاًلغةًبهاقاممن

عندوهيالدعاء،بعضٍعندالأصلفي)الصلاة:الآلوسييقول

الحالالثلاثةبالألسنةدعاءلأنها،الأركانذاتفيمستعملةٌالشرعأهل

الصلوينمنالصلاة:السهيليورجًحهعليأبووقال،والمقالوالفعل

،للركوعتحريكهماأحوالهمامنيشاهدماأوللأنالظهيِر،فيلعرقين

بالراكعتخشعهفيِلهتشبيهاًفصلياًالذَاعيوسمًىجنيابنواستحسنه

فشبهتللِإيمانثانيةَجاءتلأنهاذاكمنالصلاةاخذت؟وقيل،الساجد

انسابق()2(.صلويمعللآتيالخيلمنبالمصلى

والعباراتالألفاظنفسنجدفإنناعطئةابنتفسيرالىرجعناماوإذا

قالدعا،إذايُصلًيصلًىمنمأخوذةالصلاة:عطيةابنيقولإجمالًا.

الشاعر:

فاغتمضيصفَيتِالذيمثلُعليكِ

مُضطجعاًالمرءِلجنبِفإنَيوماً

هيآتإليهاانضافدعاءالشرعفيالصلاةكانتفلما:يقولثم

الدعاء.باسمذلكجميعشميوقراءة

ويفترقالظهروسطفيعِرقوهوالصًلا،منمأخوذة)هي:قوموقال

معيأتيلأنه،الخيلسبقفيالمصلىأخذومنه،فيكتنفهالعَجْبعند

.3رقمآيةالبقرةسورة)1(

.161صاب-المعانيروح-الألويعي()2
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فشُبهتللِإيمانثانيةًجاءتلأنهاإما،منهالصلاةفاشتقتالسابقصلوي

صلواه()1(.ينئنيوالساجدالراكعي!نوإما،الخيلمنبالمصلى

بلعطئةابنمنوالنقلالتأثرعلىالألوسيموقفيقتصرولمهذا

المراد.لتوضيحفقطمثالًامنهانذكركثيرةمواضعفيوتعقبهناقشه

الآخروباليومباللهِآمنَّايقوذمنالنَاس)ومنَ:تعالىقولهتفسيرعند

بمؤمنينَ!)2(.وماهُم

للقَسمبيانكفرواالذينلأتعديلًاوقع"الناس)"ومن:الألوسيقال

منهمالمصمونبالمنافقينالمرادلأن،فيهيدخلفلاالمذبذبالثالث

لافهمْعُميئٌبُكئم)ضئم:قولهعليهيدلكمابالكفرعليهمالمختومِ

الخداعبخلطاختصاصهمولأن،المنافقينمطلقلا!)3(يرجعون

وبهذا،المصرينالكفرةتحتدخولهمينافيلاالكفرمعوالاستهزاء

بالاعتبارثلاثمِةالحقيقةبحسبثنائيةفالقسمة،ثالثاًفصماًصارواالاعتبار

:لقالفقطالأولراعىلوومعناها:"من"للفظمراعاة"آمنا"قولهوفي

أولأاللفظمراعاةُحسُنَجميعاًرُوعياولما،يقولون:لقالالثانيأو،آمنت

جاز.عكسولو،الجمعقبلوالواحدالمعنىقبلالخارجهوفيإذ

قولويرده،توحيدإلىجمعمنالرجوعلِجوزلاأنهعطيَّةابنوزعم

الشاعر:

.791-691صاجى-الوجيزالمحرر-عطيةابن)1(

.Aدىقمآيةالبقرةسورة)2(

A.1رقمآيةالبقرةسورة)3(
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يستكينُوِأويكغمقَنلستُ

الأعادقي)1(خيلُكافحَتهإذانَ

فقد،حيانأبوالألوسيبهمتأثرالذينالأندلسيينالمفسرينومن

واعتمدهاوأقوالهعباراتهنقلفقد-اللغةمجالفيوبخاصةكثيراًعنهأخذ

.(الغرضيتحققبهاإذثلاثةعلىنقتصركثيرةوالأمثلة،تفسيرهفي

)2(أليمٍمممعقابٍوذومغفرةٍلذوربكَ)إن:تعالىقولهتفسيرعندا-

كأنهبالصبربالأمرالسياقمنيستفادلماتعليل)قيل:الألوسيقال

صبرواكمافاصبر،الرسلمنلأمثالكقيلمانحوإلالكيقالما:قيل

أولياءهفينصرلأعدائهأليمعقابوذولأوليائهعظيمةٍمغفرةٍلذوربكإنَ

نإفقيلماذا؟ثم:قيلكأنهمقدر،سؤالجوابأو،أعدائهممنوينتقم

لأعدائهم.أليمعقابٍوذولأوليائهمغفرةلذوربك

عنسمعتماعلىوالمعنىاللههوالقائليكونأنوجُ!ز:يقولثم

إليكتعالىاللهيوحيماأي،إنَخبرالجملةهذهجعلوقد،حئانأبي

شأنفيقبلكمنللرسلأُوحيمامثلإلالكالمؤذينالكفارشأنفي

الآخرةوفيبالهلاكالدنيافيسيئةعاقبتهمأنمنلهمالمؤذينالكفار

()3(.مغفرةلذوربكإنفاصبربالعذاب

،157ص!ا-عطيةابنكلامانظر،144ص!أ-المعانيروح-الألوسي)1(

روح،بالخفض""والأرحامح!مزةقراءةردهفيعطيةلابنالألوسيتعقبانظرئم

.185-184ص!4-المعاني

.43رقمآيةفصلتسورة(2)

.105صر7جى-المحيطالبحرانظر:ا92ص24جى-المعانيروح-الألوسي)3(
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الكلامنقلقدالألوسينجدحئانأبيتفسيرالىالرجوعولدى

فيه.وتصرف

1،مسطورٍ!)وكتابٍ!والطورِ:تعالىقولهتفسيرعند2-

وهوالذيالشامفيجبلهوالطُورأنحئانأبيعننقلًاالألوسيذكر

موسى.عليهتعالىاللهكلَّم

فييُختلفولم،التينسورةتفسيرفيحيًانأبو)وقال:الألوسيقال

تنسسِرعيوقال،موسىعليهاللهكفَمالذيوهوبالشامجبلٌأنهسيناءطور

"نوففقالسيناء،طوروهوالطُّوريُسمَّىجبلالشامفي:السورةهذه

وحوقيل،الجبالعلىبفضلهسبحانهتعالىاللهأقسمالذيإنه"البكالي

،)2(موسىعليهتعالىاللهكئَمالذي

!)3(.فيهِيستمعونَسُلًئملهُمأمْ!اله:تعالىقولهتفسيرعند3-

الجرحروفإذ،منهأوعليهستمعون.حيَّانأبو)وقال:الألوسيقال

()،(.اللهكلامأيمحذوفيستمعونومفعول،بعضمسدًبعضهايسذُقد

سواء،الأندلسيينللمفسرينالعاليةالعلميةالمكانةبرزتفقد-وبعد

لحياتهمترجمواالذينالتراجموأصحابوالمؤرخونالعلماءلهمشهدبما

بجاراتوامتدحوهمعليهمفأثنوا،والثقافيةالعلميةسيرتهمعنوتحدثوا

.1،2رقمأيةالطورصورة()1

.1tIص8!المحيطالبحراذظر:YIصVب-المعافيروح-الألوسي)2(

38.رقم-يةالمُا!ردمعورة)3(

.152ص8جى-المحيطالبحرانظر:38ص27ب-المعانيروح-الإلوسي)4(
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يتبوأهكانماعلىالواضحةوالشهاداتالبينةالدلائلثناياهافيحملت

منمصنفاتهمبلغتهوما،رفيعةعلميةمكانةمنالأندلسيونالمفسرون

التفسير.كتببينساميةٍمنزلةٍ

بثاقبتأثرواالذينالمفسرينمنغيرهمفيبتأثيرهميتعلقبماأو

والآراء،الأقوالتلكفنقلوا،آرائهموصائبأقوالهموسديدفكرهم

قيمةذامصادرالأندلسيينتفاسيربالتاليفغدت،تفاسيرهمفيواعتمدوها

عليهايقومالتيالعلوممختلففيإليهايُرْجععظيمةومنزلةرفيعةعلمية

التفسير.علم
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الخاتمة--

الأندلس،فيالتفسيرمدرسةفيالتجوالهذابعدلناآنفقدوبعد

نأوخصائصهاواتجاهاتهامناهجهاعلىوالازَوعأساتذتهاعلىوالتعرف

والنتائججنيناهاالتيالثماروما؟الدراسةهذهمنحققناماذامتسائلينلْقف

.إليها؟توصلناالتي

لندرةوذلكاليسير،السهلبالأمرالموضوعهذامثلفيالبحثليس

ولكننا،متكاملبشكلالدراسةهذهفيتبحثالتيالمصادروقلَّةالأخبار

الطويلِوالبحثالعناءونتحمل،الضَعابنذلِّلأناستطعنا-اللهبعون-

واضحةَصورةًلنرسم،الشتاتونلمَّالعباراتنجمعوأن،الكتببطونفي

وخصائصها،واتجاهاتهاالمتكاملبمنهجهاتميزتالتيالمدرسةهذهعن

بأنَعلمعلىكناوإن،إليهنسبقلمبابهفيجديداًعملناجاءهناومن

وسعنافيماوبذلنا-جهدناقدمناولكننا،الكمالحذَيبلغلاالعملهذا

.وحدهالكمالولله-

توصلناالتيالنتائجأهثَمنلخصأنالعرضهذابعدفيمكنناوبعد

البحث.هذافيإليها

تبوأتافَةإلىالأندلسيالمجتمعحولتفعَّالةخيرةطاقةالِإسلامإنَا-

لِإشعاعمركزاًغدتحتى،الحضارةشفَمفيوارتقتالتاريخفيمكانتها

والمعرفة.العلم

قيمةًمصنفاتٍقدموا،مختلفةعلميةميادينفيالعلماءمنَطبقةظهور2-

وأالقراءاتأو-اللغةفيذلككانسواءٌالِإسلاميةالمكتبةبهازخرت

أحدثهالذيالعظيمالتحوُلبفضلذلككل،الفقهاوالحديثاوالتفسير

الأندلسي.المجتمعفيالِإسلام
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استمرارهايحفظماالقواعدمنَلديها-القرآنلغة-العربيةاللغةإن3َّ-

المعانياستيعابمنيمكَنهاماالحياةتطؤُرمواكبةعلىالقدرةودوامها

متقدمة.مدنيةٍأوجديدةٍحضارةٍوليدةَتكونالتيالمختلفة

علىيضفيأمروهو،الأندلسيينالمفسرينلدىالتفسيرمصادرتنوع4-

.والشمولالِإحاطةعلىوقدرةًالِإلمامفيوسعةًومتانةًقوةًالتفسير

الأندلسيين:المفسرينلدىالتفسيرفيالمنهجتكامل5-

وأحسنهاطرقهوأدقالتفسيرأصلوهوبالمأثور،التفسيراعتمدوافقد

الأحاديثعلىونبَّهواالصحيحةوبالأحاديث-الكريمبالقرآنفاستشهدوا-

مجردةًالغالبفيالأحاديثيروونكانواأنَّهمغير-والموضوعةالضعيفة

أقوالطاعتمدواثم،الحديثكتبمنمصادرهاذكرودونإسنادهامن

ماواختاروا-المفسرينمنغيرهمأقوالمعوجمعوهاوالتابعينالصحابة

القرائن.وتعززهالأدِئَةتؤيده

بالمأثور.التفسيردائرةعنبهيخرجوافلمبالرأيالتفسيرأما

التفسيرفيمنهجهمعليهقامأصلاًفكانتبالقراءاتيتعلقماأما

علىنبَّهواأنَهمكما،المعافيعلىووجَّهوهاالمتواترةالقراءاتفعرضو!

لسوادالمخالفةالشاذةالقراءاتوردّوا-والقراءاتالقرًاءمنَالشَواذَ

وقراءةيتفقبماأحياناًيوجهونهاوكانوا،الأمّةعليهأجمعتوماالمصحف

فقط.المعنىفيالجمهور

الدفاعفيؤسعاًيذَخروافلمالمتواترةالقراءاتعنالدفاعِجهةومن

العلميةالقواعدوفقَوالمُعربينالمفسرينمنَردَهامنوانتقادعنها

الصحيحة.
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هيالعربيةاللغةأنًْالأندلسيونالمفسرونأدركفقدالفُغةمجالوفي

ومقاصدهادلالاتهاعلىوالوقوفالقرآنيةالألفاظمعانيإلىالوصولأصل

عِماداًبفروعهاالعربيةاللغةكانتهناومنفيها،الجمالمواطنوتحسس

-كبيانمتعددةٍمجالاتٍفياستخدموهاحيثالتفسيرفيمنهجهمفيلهم

أنَهغير،الفقهيةوالأحكامالقراءاتفيإليهاوالاحتكامواشتقاقهاالمعاني

التأثرتحتالمتواترةالقراءاتبعضرذ-عطيَّةكابن-بعضهمعلىيؤخذ

فيِوإسهابهإفاضتهعليهيؤخذ-حيانوكأبي-النحويةالمذاهبببعض

طابَعاَتفسيرهاتخذحتىومناقشاتهموخلافاتهمالنحويين.لمذاهبالتعرض

نحَوياً.

الفقهيةللأحكاميتعرضونكانوافقد-الفقهيةالأحكامميدانوفي

وترجيحها.ومناقشتهاأدلتهاوعرضواستنباطاتها

اتَجهاوالقرطبيالعربيفابنمتفاوتةبَدتهذهالاهتمامظاهرةأنَغير

فيوافياًفقهياًمرجعاًمنهماكلتفسيرغداحتى-والشُمولالتوشُعنحو

المالكية.مذهب

ترجيحفيذلك-متمثِّلَاَللمالكيةتعصبهالعربيابنعلىويؤخذ

بحالتليقلابألفاظمخالفيهعلىوالتغليظعنهوالدفاعدائماًمذهبه

القرطبي.عندتتلاشىالظاهرةوهذهالعلماء،

فقدوالثَناءالشَكريستحقمنموقففهوالِإسرائيلياتمنَموقفهمأما

سندعلىتقوملالأنَها-منهاوحذَرواتفاسيرهممقدماتفيعليهانبَّهوا

ضرصثهيثمَّ،سنَةأوكتابِمنيؤيدهادليلالشَرعفييوجدولاصحيح

الشكوكوتثير-الأنبياءعصمةَمعتتنافىالتيوالخرافاتالخيالاتمنَ

الاعتقادية.الأصولحول
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منَالنًقيةالمتحفَظةالتفاسيرمنَتعتبرالأندلسيينتفاسيرفإنَلذلك

إجمالية.بصورةالِإسرائيليةالروايات

اذاتجاهاًالأندلسيينالمفسريناتجاهكانفقدالاتجاهاتعنوأما6-

وغيرهموالتابعينالصحابةوأقوالوالسنًةالقرآنعنيخرجلاسَلفيئَطابعِ

.الاتجاههذامعالمتفقةالسليمةالآراءأصحابمن

الضلالاتعنالبعيدة-السنَّةأهلعقيدهَالاتّجاهبهذايمثلونوكانوا

والشَطحاتوالمَعمئات-الاعتزاليةوالتياراتالبدعمنالنقية،والهوى

الباطنية.الرمزية

عنهمفأخذواإِلمفسرينمنَبغيرهمتأثرواقدالأندلسيينالمفسرينإن7َ-

لمأنَهمَغير،والاتجاهاتالثقافةلألوانجَمغذلكوفيأقوالهمونقلوا

التيالمستقفَةُالعلميةال!ثمخصيةُلهمكانتبلدائماً،متأثريننقَلةًيكونوا

الباطل.منالحقِّوتجليةالسًمينمنَالغثَتمييزعلىبالقدرةتمتاز

يشكلونالتفسيرفيومصنفاتهمالأندلسيينالمفسًرينفإنَّالختام8-وفيِ

التخصصاتكافةَتحويوخصائضها،واتجاهاتُهامنهجُهالهَامدرسةَ

والحديثوالقراءاتوالتفسير-اللغةففيها-والِإسلاميةالعربية-العلمية

الثقافية؟ومكانتهاالعلميةقيمتُهابرزتهناومنوالفكر،والثقافةوالفقه

وأصحابوالمؤرخونالعلماءخِيرةُبذلكلهمشهدومصنفاتٍأساتذةً

المفسرين.منعنهمأخذومن،التراجم

العالمين(ربللهالحمدأندعوانا)وآخر
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والمراجعالمصادرفهرس

الكريم:القرآن*

الألفحرف

وفقهه:وآراؤهوعصرهحياته-أبوحنيفة!

العربي.الفكردار-ام479الثانيةالطبعة-أبوزهرةمحمدالِإمام

ودفعهاةدوافعهاالقرآنتمْسيرفيالمنحرفةالاتجاهات*

.الاعتصامدار-ام769الأولىالطبعة-الذهبيحسينمحمد/دكتور

عشر:الأربعالقراءاتفيالبشرفضلاءاتحاف!دم

المعروفالدمياطيعبدالغنيبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد/الشيخ

اهـ.935حنفيأحمدعبدالحميدمطبعةاهـ-117-تبالبناء

:القرآنعلومفيالِإتقان!!

السيوطى.بكرأببعبدالرحمنالدينجلال

ابراهيم.ابوالفضلمحمد:تحمَيق

.ام749.للكتابالعامةالمصريةالهيئة

غرناطة:أخبارنبالِإحاطةرز

الخطيب.بنالدينلسان

.عنانعبداللهمحمد:تحقيق

القاهرهَ.-الخانجىهـمكتبة5(ولىطبعة

المَرآلوأحكام-ة

هـ.405ت.الهراسيبالكياالمعروفالطبرقيمحمدبنالدينعماد
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عطية.عيدعلىعزت/والدكتورعليمحمدموسى:تحقيق

.ام749-الحديثةالكتبدار

:القرآنأحكام*

المالكي.العربببابنالمعروفالأندلسيالمعافريعبداللّهبنمحمد

.البجاويمحمدعلي:تحقيق

الحلبي.البابيعيسىالعربيةالكتبإحياءدار-ام579الأولىالطبعة

:الأحكامأصولفيالِإحكام*

الخانجيمكتبةاهـ-345اولىطبعة-الظاهريالأندلسيحزمبنعلي

.القاهرة-

الدين:علومإحياءكلر

الحلبي.البابيعيسى-العربيةالكتبإحياءدار-الغزاليالِإمام

الخلافة:سقوطحتىالفتحمنالأندل!ي!لأدب*

.القاهرة-المعارفدار-ام679الثانيةالطبعة.هيكلأحمد

الأقصى.المغربدوللأخبارالاستقصاءكيو

.الناصريخالدبناحمدأبوالعباسالشيخ

.الناصريومحمد،الناصريجعفر:الأستاذينتحقيق

.ام549-البيضاءالدار-الكتابدار

:الأصحابمعرفةفيالاستيعاب*

هـ.463عبدالبرّ-تمحمدبنعبداللهبنيوسفأبوعمر

.ام069ومطبعتهامصرنهضةمكتبة-البجاويعليمحمد:تحقيق

الصحابة:معرفةفيالغابةاسد!لا

هـ.063ت.الجزريمحمدبنيحىالحسنأبيبنالأثيربنالدينعز

فايد-عبدالوهابمحمدعاشور،محمدأحمدالبنا،إبراهيممحمد:تحقيق

الشعب.كتاب
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والحديث:التفسيرفيالإسرائيلياتش

الذهبي.حسينمحمد/دكتور

.ام719-للطباعةالنصردار-الِإسلاميةالبحوثمجمع

التفسير:كتبفيوالموضوعاتالِإسرائيليات!لا

أبوشهبة.محمدبنمحمد/الدكتور

.ام739-القاهرة-الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئة

إسبانيا:فيالِإسلام"

عبدالبديع.لطفي/دكتور

.القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-ام969الثانيةالطبعة

العربيةةوالحضارةالِإسلام*

علي-محمدكرد

.القاهرةوالنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة-ام959-الثانيةالطبعة

الصحابة:تمييزفيالِإصمابة"

هـ.852تالعسقلانيحجربنعليبناحمدأبوالفضلالدينشهاب

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار

.بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواءكيم

اهـ.593المتوفىالشنقيطىِالجكنيالمختارالأمينبنمحمد

.القاهرة-ام649المدنيمطبعة

:الأعلام*

.بيروتاهـ-938الثالثةالطبعة-الزركليالدينخير

العالمين:ربعنالموقعينأعلام*

القيمبابنالمعروف-الدمشقيحريزبنسعدبنبكرأييبنمحمد

الجوزية.

.القاهرة-الحديثةالكتبدارطبعة-الوكيلعبدالرحمن:تحقيق
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مالك:الِإمام*ث

.بيروت-العربيالفكردارطبعة-أبوزهرةمحمد

:النحاةأنباهعلىالرواةإنجماه!لأ

القفطي.يوسفبنعليأبوالحسنالدينجمال

ابراهيم.أبوالفضلمحمد:تحقيق

.القاهرة-ام559المصريةالكتبدارمطبعة-الأولىالطبعة

الفقهية:الأحكامفيالاختلافسبببيانفىِالِإنصاففي

والناشر.الطبعةمجهول-الدهلوياللَهولي

والقانونية.الِإنسانيةوتعاليمهالأوزاعييم!

المحمصاني.صبحي/الدكتور

.بيروت-للملايينالعلمدار-ام789الأولىالطبعة

الباءحرف

المحيط:البحرجمم

.أبوحئانالدينأثيريوسفبنأحمد

عبدالحفيظالسلطانمولايبمطبعةالمطبوعةالثانيةالطبعةعنتصوير

.بيروت-والنشرللطباعةالفكرداراهـ-893المغربسلطان

التاريخ:فىِوالنهايةالبداية*

الدمشقي.القرشيكثيربنعمربناسماعيلأبوالفداءالدينعماد

.القاهرة-ممرمحافظةبجوارالسعادةمطبعة

:الساتالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر*-

اهـ.025-تالشوكانيعليبنمحمد

.القاهرة-مصرمحافظةبجوارالسعادةمطبعةهـ-ا348سنةاولىطبعة

أبيداوود:حلِّفيالمجهودبذل*

MA
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هـ.ا346ت-السهارنفوريأحمدخليل

.القاهرة-البياندارمطبعة-أا739الثالثةالطبعة

:القرآنعلومفيالبرهان!لأ

هـ.49ت-الزركشيعبداللّهبنمحمدالدينبدر

إبراهيم.أبوالفضلمحمد:تحقيق

.ام579الحلبيالبابيعيسى-العربيإحياءالكتابدار

البلاغة:علومفِىالمفتاحلتلخيصالِإيضاحبغية!ي!

ومطبعتها.الاَدابمكتبة5ط_الصعيديعبدالمتعال

الأندلسرشأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية!

الضئي.عم!طبنأحمدبنيحىبناحمد

.القاهرة-ام679العربيالكاتبدار

والنحاةْاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية*

السيوطي.بكرأبيعبدالرحمنالدينجلال

iالأولىالطبعة 32 i-مصر.محافظةبجوارالسعادةمطبعةهـ

:والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيانيميم

المراكشي.عذارىابن

.بيروتالثقافةدارطبعة-بروفنسالوليفيكولانسجومراجعةتحقيق

التاءحرف

:القاموسجواهرمنالعروستاجكلأ

.الزبيديمرتضىمحمدالسيد

.ام669-بيروت-صادردارطبعة

الأندلس:فيالعربيالأدبتاريخ*

ابوالخشب.عليإبراهيم/الدكتور

.القاهرة-العربيالفكردار-مالأولىالطبعة
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والاجتماعي:والدينيوالثقافيالسياسيالِإسلامتار!يخ-

حسن.إبراهيمحسن

.القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-ام489الأولىالطبعة

الِإسلامية:والحضارةالِإسلاميالتاريخ!

المصرية.النهضة-مكتبةام669الثانيةالطبعة.شلبيأحمد/الدكتور

الأندلس:افتتاحتاريخ-*

بابنالمعروفمزاحمبنعيسىبنإبراهيمبنعبدالعزيزبنعمربنمحمد

.ام579-بيروت-للجامعيينالنشردار-القوطية

غرناطة:سقوطحتىالإسلاميالفتحمنالأندل!يالتاريخ!!

الحجي.عليعبدالرحمن/الدكتور

الكويتالقلمدار-بيروت-دمشق-القلمدار-ام769الأولىالطبعة

.والرياض

بغداد:تاريخ*

.البغداديالخطيبعليبنأحمد

دارطبعةوكذلك.القاهرة-الخانجيمكتبةاهـ-934الأولىالطبعة

.بيروت-العربيالكتاب

الِإسلامية:الشعوبتاريخث*

.بروكلمانكارل

.بيروت-للملايينالعلمدار-السابعةالطبعة

:والمغربالأندلسفيوالِإسلامالعربتاريخعل!

دمشق.-ام649الأولىالطبعة-بدرأحمد/الدكتور

الأندلس:علماءتاريخ*-

الفرضي.الأزدييوسفبنمحمدبنعبداللّهأبوالوليد

.القاهرة-ام669والنشرللتأليفالمصريةالدار
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الأندلسي:الفكرتاريخ"

بالنئيا.جنثالثآنجل

المصرية.النهضةمكتبة-ام559الأولىالطبعة-مؤنسحسينترجمة

الأندلس:قضاةتاريخ"

الأندل!ي.المالقيالنباهيالحسنبنعبداللهبنأبوالحسن

.بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالتجاريالمكتب

الِإسلامية:المذاهبتاريخ"

.القاهرة-العربيالفكردار-أبوزهرةمحمد

الع!ثرة:الأئمةقراءاتفيالتيسيرتحبير"

.الجزرييوسفبنعليبنمحمدبنمحمدللِإمام

القاضي.وعبدالفتاحقمحاويالصادقمحمد:تحقيق

حلب.-الوعيدارهـ-ا293الأيىلىالطبعة

والتنوير:التحريركأ

للنشر.التونسيةالدار-عاشوربنالطاهرمحمدالِإمام

:النواويتقريبشرحفيالراويتدريببة

هـ.119-تالسيوطيالدينجلال

الكتبدار6691الثانيةالطبعة-عبداللطيفعبدالوهاب:تحقيق

الحديثة.0

:الحفاظتذكرة"

هـ.748ت-الذهبيالدينشمسأبوعبداللهالإِمام

النظامية.المعارفدائرةمجلسمطبعة-بيروت-العربيالتراثإحياءدار

اهـ.-333الثالثةالطبعة-الهند

مالك:الِإماممذهبأعلاملمعرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب"

اليحصبي.موسىبنعياضأبوالفضلالقاضي
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.بيروت-الحياةدارمكتبة-محمودبكيرأحمد/الدكتورةتحقيق

التنزيل:لعلومالتسهيل

1.74-تالكلبيجزيبنأحمدبنمحمدالعلامة

.بيروت-العربيالكتابدار-ام739الثانيةالطبعة

العظيم:القرآنتفسير

هـ.774تكثير.ابنالحافظ

البنا.إبراهيممحمدعاشور،أحمدمحمد،غيمعبدالعزيز:تحقيق

.بيروت-المعرفةدارطبعة،الشعبدارطبعة

:والمفسرونالتفسير

الذهبي.حسينمحمد/الدكتور

.القاهرة-الحديثةالكتبدار-ام619الأولىالطبعة

الِإسلامية:المذاهبضوءفيومناهجهالتفسير

.ام779الأمانةمطبعة.فودةبسيونيمحمد/الدكتور

:الصلاحابنمقدمةشرحوالِإيضاحالتقييد

هـ.608تالعراقيالحسينبنعبدالرحيمالدينزينالحافظ

.عثمانمحمدعبدالرحمن:تحقيق

.القاهرةالعاصمةمطبعة-ام969سنةالأولىالطبعة

التهذيب:تهذيب

العسقلافي.حجربنعليبنأحمدالفضلأبيالا-ينلشهاب

.بيروت-والنشرللطباعةصادردار

السبع:القراءاتفيالتيسير

الداني.سعيدبنعثمانأبوعمرو

.م0391الدولةسةمطبه-استانبول
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الجيمحرف

:القرآنآيتأوللعنالبيانجامع!

.الطَبريجريربنمحمدجعفرأبو

شاكر.محمدوأحمدشاكرمحمدمحمودومراجعةتحقيق

بمصر.المعارفدارام149الثانيةالطبعة

.بيروت-المعرفةدار-النيسابوريتفسيروبهامشهالطًبريتفسير

ت-القرطبيفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمد:القرآنلأحكامالجامع*

اهـ.679

العرببالكتابدار-المصريةالكتبدارمطبعة-الثالثةالطبعةتطوير

.ام679والنشرللطباعة

الأندلس:ولاةذكرفيالمقتبسكل!جذوة

.الحميديالأزديعبداللهبنفتوحنمرأبببنمحمدأبوعبدالله

.القاهرة-ام669والنشرللتأليفالمصريةالدار

الجوامع:جمع"

السيوطي.الدينجلالالحافظ

.القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيئةطبعة

الحاءحرف

البيضاوىِ:عليالشِّهابحاشية"

الراضي.وكفايةالقاضيغايةالمسماه

أهـ.960المتوفىالدينشهاببنمحمدشهاببنأحمد

.بيروتصادردار

مالك:ابنالفيةعلىالأشمونيشرحالصبانحاشية!!

.وشركاهالحلب!ئيالبابيعيسى،العربيةالكتبإحياءدار
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الطوائف:ملوكعصرنهايةحتىالفتحمنذالأندلسفياللغويةالحركة

.بيروت-صيدا-العصريةالمكتبة-مطلقحبيبالبير

.والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةحسن

هـ.119ت.السيوطىبكرأبيعبدالرحمنالدينجلال

الكتبإحياءدارهـ-ا387اولىطبعة-إبراهيمابوالفضلمحمد:تحقيق

الحلبي.البابيعيسى-العربية

الأندلسية:والاَثارالأخبارفيالسندسيةالحلل

.أرسلانشكيبالأمير

.القاهرة-الرحمانيةالمطبعة-ام369الأولىالطبعة

الخاءحرف

:العربلسانولبابالأدبخزانة

.بولاقأولىطاهـ.390تالبغداديعمربنعبدالقادرالشيخ

:الرجالأسماءفيالكمالتهذيبتذهيبخلاصة

الخزرجي.عبداللهبنأحمدالدينصفي

.ام719-الفجالةمطبعة-فايدعبدالوهابمحمود:تحقيق

الدالحرت

الِإسلامية:المعارفدائرة!لا

.القاهرةالشعبدار-ام969الثانيةالطبعة.المستشرقينمنمجموعة

الع!ثرين:القرنمعارفدائرة!

.وجديفريدمحمد

.بيروت-والنشرللطباعةالمعرفةدار-ام719الثالثةالطبعة

التعليمي:ومنهجهاالبصرةفيواللغويةالنحويةالدراسات"
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.السعديمحسنجاسم

.rاAyr-الأشرفالنجف-النعمانمطبعة

المحيط:البحرمناللقيطالدرّ!

هـ.974المتوفىالنحويالحنفيالدينتاج

المحيط.البحرهامشعلى

.بيروت-والنشروالتوزيعللطباعةالفكردارطبعة

الثامنة:المائةأعيانفيالكامنةالدررممة

هـ.852تالعسقلانيحجربنأحمد

.القاهرة-المدنيمطبعة-الحقجادشدمحمد:تحقيق

الفسيربالمأثور:فيالمنثورالدزُممه

السيوطي.بكرأبيعبدالرحمنالدينجلالالحافظ

المعرفةدار-مصورةطبعةاهـ-377-طهران-الِإسلاميةالمطبعةطبعة

.بيروت-

الإعجاز:دلائلء

الجرجاني.عبدالقادرالِإمام

بمصر.المنارداراهـ-367الرابعةالطبعة

الناصر:عهدبدايةحتىالفتحمنالأندلسفيالإسلامدولة"

.عنانعبداللهمحمد

الئالثة.الطبعة

.القاهرة-الخانجيمؤسسةام969الرابعةالطبعة

المذهب:علماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج*

المالكي.فرحونابن

أبوالنور.ديالأحممحمد/الدكتور:تحقيق

.القاهرة-والنشرللطباعةالتراثدارمكتبة
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الراءحرف

المثاني:والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح

هـ.ا702تالبغداديالألولصيمحمودالسيدأبوالفضلالدينشهاب

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار-المنيريةالطبعةتصوير

:والساداتالعلماءأحوالفِىالجناتروضات

الأصبهاني.الخوانساريالموسويباقرمحمدالميرزا

اسماعيليان.اللهأسد:تحقيق

.بيروت-المعرفةداراهـ-093الأولىالطبعةتصوير

السينحرف

ماجة:ابنسنن

هـ.275تالقزوينييزيدبنمحمدأبوعبداللةالحافظ

.القاهرة-وشركاهالحلبيعيسى-عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق

داوود:أبيسنن

لاهـ.5تالسجسَانيالأشعثبنسليمان

سوريا.-حمصالحديثدار-ام969الأولىالطبعة

:الترمذيسنن

هـ.927تالزمذيبنعيسىبنمحمدأبوعيسى

شاكر.أحمد:تحقيق

.القاهرة-الحلبيالباببمصطفى-ام379أولىطبعة

الدارقطني:سنن

الدارقطني.عمربنمحمدبنعلي

.القاهرة-المتحدةالفنيةالطباعةمطبعة

:الكبرىالسنن
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هـ.458تالبيهقيعليبنالحسينبنأحمدأبوبكر

أبادحيدرالكائنةالنظاميةالمعارفدائرةمطبعةاهـ-344الأولىالطبعة

الهند.-الدكن

النسائي:سننكأ

هـ.353تالنسائيشعيببنأحمدأبوعبدالرحمن

للسيوطي.المجتبىعلىالربىزهرومعه

.القاهرة-الحلبيالبابيمصطفى-ام649الأولىالطبعة

:السنديوحاشيةالسيوطيبشرحالنسائيسننمجلأ

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار

الشينحرت

المالكية:طبقاتفيالزكيةالنورشجرة!!

.مخلوفمحمدبنمحمد

اهـ.924الأولىالطبعةتصوير-بيروت-العرببالكتابدار

ذهب:منأخبارفيالذهبشذرات*

اهـ.؟80تالحنبليعمادبنعبدالحي

.بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالتجاريالمكتب

الخمسة:الأصولشرخ!

هـ.415المتوفىأحمدبنعبدالجبارالقاضي

وهبة.مكتبةام659الأولىالطبعة-عثمانإبراهيم/الدكتور:تحقيق

:والبيانالمعانيعلمفيالجمانعقودشرحكلأ

.119ت-السيوطيالدينجلالالحافظ

.وشركاهالحلبيالبابيعيسى-العربيةالكتبإحياءدار

المصطفى.حقوقبتعريفالشفاكلو
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الأندلسي.اليحصبيعياضالقاضي

.الفارابطبعة-بيروت-دمشق-والتوزيعللنشرالعامةملوكالة

الصادحرف

:البخاريصحيح-كأ

.القاهرة-الشعبدارطبعة.البخارياسماعيلبنمحمدالِإمام

مسلم:صحيح*

هـ.261تالنسِ!ابوريالقشيريالحجاجبنمسلم

عبدالباقي.فؤادمحمد:تحقيق

59الأولىالطبعة oالحلبي.البابيعيسىالعربيةالكتبإحياءدارما

الضَلة:!

.بشكوالبنعبدالملكبنخلفأبوالقاسم

.القاهرة-ام669والنشرللتأليفالمصريةالدار

الضادحرف

الِإسلام؟ضحى*

.القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-الثامنةالطبعة-أمينأحمد

الطاءحرف

:الكبرىالشافعيةطبقاتكلا

السُّبكي.الدينتقيبنعبدالوهاب

3الأولىالطبعة Y Iَالقاهرة-المصريةالحسينيةاهـالمطبعه.

الشعراء:فحولطبقات*

المدني.مطبعة.31Y-تالجمحيسلامبنمحمد
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المفسرين:طبقات"

السيوطي.بكرأبيعبدالرحمنالدينجلال

محمدعمر.علي:تحقيق

.القاهرة-وهبهَمكتبة-ام769الأولىالطبعة

المفسرين:طبقات*

.الداوديأحمدبنعليبنمحمد

محمدعمر.علي:تحقيق

.القاهرة-وهبةمكتبةهـ-ا293الأولىالطبعة

واللغوين:النحويينطبقات*

الأندل!ي.الزبيديالحسنبنمحمد

.القاهرةالمعارفدار-ام739ابراهيمأبوالفضلمحمد:تحقيق

العينحرف

والخبر:المبتدأوديوانالعبر"

.خلدونبنعبدالرحمن

.بيروت-م7191للمطبوعاتالأعلميمؤسسة

الحديث:علل*

.الرازيعبدالرحمنأبومحمدالإمام

السلفية.الطبعة-بغداد-المثنىمكتبةطبعة

الحديث:علوم!لأ

36ت(الصلاح)ابنالشهرزوريعبدالرحمنبنعثمانعمروأبب i.هـ

.ام669اهـ-386-عترالديننور:تحقيق

.المنورةبالمدينةالعلميةالمكتبة

ود:داهِأبيسضتشرحالمعبودعون-.:
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.أباديالعظيمالحقشمسمحمدأبوالطيب

.عثمانعبدالرحمن:تحقيق

.المنورةالمدينة-السلفيةالمكتبة-أم96aالثانيةالطبعة

الغينحرف

القراء:طبقاتفيالنهايةغايةكليم

.الجزريبنمحمدبنمحمدأبوالخيرالدينشمس

بمصر.الخانجيمكتبةاهـ-351الأولىالطبعة.برجستراصنشرج

:الفرقانورغائبالقرآنغرائب!لأ

هـ.728تالنيسابوريالقميالحسينبنمحمدبنالحسنالديننظام

.ام629الأولىالطبعة-عوضعطوة:ومراجعةتحقيق

.واولادهالحلبىِالبابيمصطفىومطبعةمكتبة

الفاءحرت

:البخاريصحيحبشرحالباريفتح3ث

العسقلاني.حجربنأحمد

ومكتبتها.السلفيةالمطبعة-عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق

التفسير:فيوالدرايةالروايةمثنىبينالجامعالقديرفتحذث

الصنعاني.الشوكانيمحمدعليبنمحمد

.وشركاهالحلبيالبابيمصطفىاهـ-934الأولىالطبعة

الصغير:الجامعإلىالزيادةضمفيالكبيرالفتحفي

السيوطىِ.بكرأبيعبدالرحمنالدينجلال

الحلبي.البابيمصطفى-العربيةالكتبدارطبعة

الِإلهية:الفتوحات؟!
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الخفية:للدقائقالجلالينتفسيربتوضيح

وبالهامشاهـ.402تبالجملالشهيرالشافعيالعجيليعمربنسليمان

:كتابان

المحلي.الدينوجلالالسيوطيالدينجلال-الجلالمجنتفسير-ا

.القرآنجميعفيوالقراءاتالِإعرابوجوهمنالرحمنبهمنماإملاء-2

.العكبريالحسينبنعبداللهأبوالبقاء

.وشرطهالحلبيالبابيعيسىطبعة

:وآثارهمنابعهالِإلصلإميالفكر*

شلبي.أحمد/الدكتور

المصرية.النهضةمكتبة-ام719الثالثةالطبعة

البلاغة:فن*

حسين.عبدالقادر/الدكتور

.امAVVومطبعتهاالآدابمكتبة

خير:ابنفهرسة*

الِإشبلِإ.الأمويخليفةبنعمربنخيربنمحمدبكرأبو

بغداد،المثنىمكتبة-ام639الأندلسلمرقسطةطبعةعنمصورةطبعة

.بيروتالتجاريالمكتب

عليها:والذيلالوفياتفوات*

الكبي.شاكربنمحمد

.عباسإحسان:تحقيق-النَانيالمجلد

.لبنان-بيروت-الثقافةدار

الصغير:الجامعلضرحالقديرفيض!

.المناويعبدالرؤوفمحمد

.القاهرة-الكبرىالتجاريةالمكتبةاهـ-356الأولىالطبعة
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القاتحرف

:العربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات

القاضي.الفتاحعبد

الحلبي.الباببعيسى-العربيةالكتبإحياءدار

الِإسلامي:التاريخفيقرطبة

صبح.محمودومحمدهلالجودة/الدكتور

.ام629والنشروالطباعةللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة

التفسير:قيومنهجهالقرطبي

زلط.محمودالقصبي/الدكتور

.م9791-القاهرة-الأنصاردار

:الأعيانمحاسنفيالعقيانقلاثد

.خاقانبنالفتحنصرأبو

بمصر.الدليلبدربالعلميةالتقدممطبعةاهـ-032الاولىالطبعة

الكافحرف

التاريخ:فيالكامل

الأثير.بابنالمعروفالشيبانيعبدالواحدبنعبدالكريمبنمحمدبنمحمد

.القاهرة-المنيريةالمطبعةاهـ-356الأولىالطبعة

التأويل:وجوهفيالأقاويلوعيونالتضزيلحقائقعنالكشاف

هـ.538تالخوارزميالزمخشريعمربنمحمودجاراللهالقاسمأبو

ب!تمحمدبنلأحمدالاعتزالمنَالكشافتضمنهفيماالِإنصافوبهامشه

الِإسكندراني.المنير

.وأولادهالحلبيالبابيمصطفىاهـ-ء38الأخيرةالطبعة

:الناسالسنةعلىالأحاديثاشت!هـمنعماالِإلباسومزيلالخفاءكشف
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أهـ.162-تالجراحيالعجلونيمحمدبناسماعيل

حلب.-الِإسلاميالتراثمكتبة

:والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف"

خليفة.بحا-الشهيرعبداللهبنمصطفى

.استانبولبجامعةحلميناءالتقياالدينشرفمحمدإشراف

الكليس.بيكلهورفعت

البهية.مطبعةفيالجليلةالمعارفوكالةطبع

:والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنز"

هـ.759تفوريالبرهانالهنديالدينحسامبنالتقيعننالدينعلاء

الإسلامي.التراثدارطبعة

اللامحرف

!العربلسان*

منظور.ابن

هـ.711تالانصاريمكرمبنمحمدالدينجمال

والأنباءللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة-بولاقطبعةعنمصورةطجة

والنشر.

:الميزانلسان*

هـ.331الأولىالطبعةتصويرهـ-852تالعسقلانيحجربنأحمد

.ْالدكنأبادحيدرالهندفيالكائنةالنظاميةالمعارفدائرةبمطبعة

.بيروت-للمطبوعاتالأعلميمؤسسهَ

الميمحرف

البلاكة:علمفيالتلخيصمتن"
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الخطيب.القزوينيعبدالرحمنبنمحمد

.وشركاهالحلبيالبابيعيسى-العربيةالكتباحياءدار

الفوائد:ومنبعالزوائدمجمع،

هـ.708تالهيثميبكرأبيبنعلينورالدين

حجر.وابنالعراقيالحافظينتحرير

اهـ.3ء3-القاهرة-القدسمكتبة

التأودل:محاسن*

اهـ.027المتوفىالقاسميالدينجمالمحمد

الحلبي.البابيعيسى-العربيةالكتبإحياءدار-الأولىالطبعة

عنها:والإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفي"المحتسب

جنيّ.بنعثمانأبوالفتح

/الدكتورالنجار،الحليمعبد/الدكتور،ناصفالنجديعلي:تحقيق

شلبي.اسماعيلعبدالفتاح

الِإسلاميالتراثإحياءلجنةالِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس

اهـ.386

العزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر!ة

هـ.546تعطيةبنغالببنعبدالحقمحمدأبوالقاضي

.الملاحصالحأحمد:تحقيق

لجنةالِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس-ام749القاهرة(الاول)الجزء

.ه-2-الجزء،والسنةالقرآن

.بفاسالعلميالمجمع:تحقيق

والشؤونالأوقافوزارة-المغربيةالمملكة-المحمديةفضالةمطبعة

الاسلامية.

والنحو:اللغةدراسةفيومنهجهاالكوفةمدرسة!
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المخزومي.جهدي/الدكتور

الحلبي.البابيمصطفى-ام589الثانيةالطبعة

:الزمانحوافىثمنيعتبرمامعرفةفياليقظانوعبرةا!انمرآة*

هـ768تالمالكياليمنياليافعيسليمانبنعليبنأسعدبنعبدالله

.بيروت-للمطبوعاتالأعلميمؤسسةام079الثالثةالطبعةتصوير

وأنواعها:العربيةاللغةعلومفيالمزهر!ه

السحِوطي.عبدالرحمنالدينجلالالِإمام

.وشركاهالحلبيالبابيعهسى-العربيةالكتبإحياءدار

الحديث:فيالصحيحينعلىالمستدرك*

هـ.504تبالحاكمالمعروفعبداللهبنمحمدعبداللهابو

.القاهرة-الفكردارطبعة

أحمد:الِإماممسند"

حنبل.بنأحمدالِإمام

.القاهرة-الفكردارطبعة.العمالكنزمنتخبوبهامشه

مصورةطبعةوالنشرللطباعةصادردار-والنشرللطباعةالإسلاميالمكتب

بيروت.

المصابيح:مشكاة*

.التبريزيالعمريالخطيبعبداللهبنمحمدالدينولي

الألباني.ناصرالدين:تحقيق

والنمثر.للطباعةالِإسلاميالمكتب-ام619الأولىالطبعة

الأندلس:أهلملحفيالتأنسومسرحالأنفسمطمع!ة

.خاقانبنالفتح

القسطنطينية.-الجوائبمطبعةأهـ-r.2اولىطبعة

:المغربأخبارتلخيصفيالمعجب!ث!
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المراكشي.التميميعليعبدالواحد

.القاهرة-الجماليةالمطبعة-ام149الاولىالطبعة

الأدباء:معجم"

.الحمويياقوت

الحلبي.البابيعيسىمكتبة-الأخيرةالطبعة

:البلدانمعجم*

.الحمويعبداللهبنياقوت

.بيروت-ام5ء9والنشرللطباعةبيروتدار-صابردار

:الظاهريحزمابنفقهمعجم*

الِإسلامي.الفقهموسوعةلجنة-الشريعةكليةدمشقجامعة

.ام669دمشقجامعةمطبعة-الأولالمجلد

المؤلفين:معجم*

رضاكحالة.عمر

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار-بيروتالمثنىمكتبة

الكريم:القرآنلألفاظالمفهرسالمعجم*

عبدالباقي.فؤادمحمد

.القاهرة-الحديثةالكتبدار-الشعبكتاب

الحديث:علوممعرفة!

هـ.504تالنيسابوريالحافظعبداللهبنمحمدعبداللهالِإمامالحاكمأبي

.بيروت-والنشروالتوزيعللطباعةالتجاريالمكتب

والاعصار:الطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة"

الذهبي.عبداللهأبوالدينشمس

الحق.جادسيدمحمد:تحقيق

.القاهرة-الحديثةالكتبدار-الأولىالطبعة
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:المغربحليفيالمغرب!!

سعيد.ابن

ضيف.شوقي:تحقيق

المصرية.المعارفدار-الثالثةالطبعة

الكبير:التفسير-الغيبمفاتيح!

الرًازي.الفخرالِإمام

.طهرانالعلميةالكتبدار-الثانيةالطبعة

:خلدونابنمقدمة*

.خلدونبنعبدالرحمن

9بيروتالقلمدار-الأولىالطبعة V A(تصويرام.)

التفسير:اصولفيمقدمة*

تيمية.بنأحمدالدينتقي

الخطيب.الدينمحبقصينشرأهـ-993الرابعةالطبعة

.القاهرة-ومكتبتهاالسلفيةالمطبعة

:القرآنعلومفيالعرفانمناهل*

الزرقاني.عبدالعظيممحمد

الحلبي.البابيعيسى-العربيةالكتبإحياءدار

والى*مم:الملوكتاريخفيالمنتظم!

.الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفر!أبو

35الأولىالطبعة v-ابادحيدربعاصمةالعثمانيةالمعارفدائرةمطبعةاهـ

الدكن.-

الكريم:القرآنتفسيرفيعطيةابنمنهجكلأ

فايد.عبدالوهابالدكتور/

القاهرة-الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئة-الِإسلاميةالبحوثمجمع
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.م7391

حِبَّان:ابنزوائدإلىالظما!موارد*

هـ.708تالهيئميبكرأبببنعلينورالدين

.حمزةعبدالرحمنمحمد:تحقيق

السلفية.المطبعة

الشريعة:اصولفيالموافقات"

هـ.097تالغرناطياللخميموسىبنإبراهيمإسحاقأبو

.القاهرة-الكبرىالتجاريةالمكتبة-ام759الثانيةالطبعة

الإسلامية:والحضارةالِإسلاميالتاريخموسوعة"

شلبي.أحمد/الدكتور

.القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-ام559سنةالخامسةالطبعة

:الميسرةالعربيةالموسوعة!

.غربالشفيقمحمدإشراف

.بيروتوالن!ثر-للطباعةفرانكلينومؤسسةالشعبدار

:الرجالنقدفيالاعتدالميزان*

هـ.748تالذهبيعثمانبنأحمدبنعبداللهأبو

.البجاويمحمدعلي:تحقيق

.ام639طبعة.الحلبيالبابيعيسى-العربيةالكتبإحياءدار

النونحرف

:والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم*

هـ.874تالأتابكيبرديتغريبنيوسفالمحاسنأبوالدينجال

والطباعةوالترجمةللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة-الكتبدارطبعةتصوير

والنشر.
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العشر:القراءاتفيالنشر"

833تالجزريبابنالشهيرالدمشقيمحمدبنمحمدالخيراببالحافظ

.الكبرىالتجاريةالمكتبة-الصباغمحمدعليومراجعةتنقيح

الرطيب:الأندلسغصنمنالطيبنفح*

الخطيب.ابنالدينلسانوزيرهاوذكر

التلمساني.المقًريمحمدبناحمد

عبدالحميد.الدينمحميمحمد:تحقيق

.بيروت-العربيالكتابدار

والأثر:الحديثغريبفيالنهاية،

هـ.606تالأثيرابن

.القاهرة-الحلبيالبابيعيسى-ام639الأولىالطبعة

الهاءحرف

المصنفينوآثارالمؤلفينأسماءالعارفينهدية"

.البغداديباشااسماعيل

.ام679الثالثةالطبعةتصوير

.طهران-والجعفريالإِسلاميةالمكتبة

الواوحرف

:بالوفياتالوافي،

.الصفديأيبكبنخليلالدينصلاح

بيروتصادردارمطابعفيالشرقيةللأبحاثالألمانيالمعهدبمساعدةطبع

.ام079

:الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات*

.خلكانبنبكرأبِبنمحمدبنأحمد
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.بيروت-الثقافةدار-عباسإحسان:تحقيق

المخطوطات

التنزيل:لعلومالجامعالتفصيلكتابلفوائدالتحصيل!لأ

هـ.043تالمهدويعماربنأحمد

97رقمنحطوط 7، A-المصرية.الكتبدارتفسير

العزيز:الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر!

عطية.بنغالببنعبدالحقالقاضي

المصرية.الكتبدار2تفسير!356رقممخطوط

المصرية.الكتبدارتيمور168رقممخطوط

:القرآنإعرابمشكل"

هـ.437تالقيسيطالبأبيبنمكي

المصرية.الكتبدار-المجاميعفهرس87157،رقممخطوط
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الموضوعاتفهرس

الصفحةرقمالموضوع

اءاهلى

................................مةالمقلى

....ة.......................الأندلسفتح.

الناحيةعلىوأثرهاالأندلسعنىالمتعاقبةالِإسلاميةالدول.

..............................العلمية

لم3

.........الأندلسإلىوالِإسلاميةالعربيةالعلومانتقال.

...............العلوملانتقالالعامةالأسباب-

........................العربيةاللغة-

ت

.......................الإِسلاميةالعلوم-

......................الحديثعلم"

.........................الفقه.علم

......................القراءاتعلم.

(الأول)الباب

الأندلسفيالتفسير

ومراحلهوتدوينهالأندلسفيالتفسيرعلمنشأة:الأولالفصل

AV

17

21

92

92

rf

93

67

77

97
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00000000038الأندلسفيالمفسرينأعلام:الثالْيالفصل

0000000000000000000000038مخلدبن،بقي

00000000000000068القيسيطالبأبيبنمكي"

كا.........................العربيابن+

00000000000000000000000029عطيةابن،

89جمدصكأبم!عجمَ!بمبمْلَ!لمجصكهركلم!ء.هم!صلبرحم!القرطبي.محى

سه\لك!!هصزَاصَصفلفا
000000000000201:.......الكلبيجزيابن.

000000000000000000000000401حئانأبو.

901الأندلسيينالمفسرينعندالتفسيرمصادر:الثالثالفصل

الثاني()الباب

125الأندلسيينالمفسرينعندالتفسيرمنهج

000000127والرأيبالمأثوربالتفسيرالعناية:الأولالفصل

000000000000000000000127بالمأثورالتفسير8

0000000912والتابعينالصحابةمنالمفسريناشهر+

000000000000000000000093بالرأيالتفسير"

147الأندلسيينالمفسرينعندوالرأيبالمأثورالتفسير+

0000000000000000000000914العربيابن-

6!00000000000000000000007عطئةابن-

-491برابه!مم!صك!صممبهه:سصببر4بخى04عئإتخِ!القرطبي-ص

921......................أبوحئان-

0000000000000000000923الأولالفصلصخلاصة

000000000000000245بالقراءاتالعناية:الثانيالفصل

000000000000251القراءاتمنوموقفهالعربيابن"
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0000000000000262القراءاتمنعطيةابنموقف.

284إوإص.لرخبَرممهـٌ؟!لمالقراءاتمنوموقفهالقرطبي"

0000000000000351القراءاتمنوموقفهأَبوحئان.

0000000000000000000323الثافيالفصلخلاصة

0000000000000000325باللغةالاهتمام:الثالثالفصل

000000000000000932باللغةالعربيابقاهتمام.

00000000000000000355باللغةعطيَّةابناهتمام"

393يو!،ر!أإِيم!،المجوعهصٍ!باللغةالقرطبيعناية"

000000000000000426حيانأبيتفسيرفياللغة.

..................الثالثالفصلخلاصة

0000000000473الفقهيةبالأحكامالاهتمام:الرابعالفصل

00000000474الفقهيةالأحكامفيالعربيابنمنهج"

000000000494الفقهيةالأحكاممنعطيةابنموقف.

205.برثز!في.1.لؤوَ!رالفقهيةبالأحكامالقرطبيعناية.

0000052..لم..4.الفقهيةبالأحكامحيانأبياهتمام.

0000000000000000000525الرابعالفصلخلاصة

منالأندلسيينالمفسرينموقف:الخامسالفصل

!-.........................الإسرائيليات

كتبإدىوتسربهاالِإسرائيلياتعنمقدمة"

00952-كأ..ص...................-التفسير

537:الإسرالْيليةالرواياتمنالأندلسيينالمفسرينمواقف"صص

00000000538الإِسرائيلياتمنوموقفهالعربيابن-

000000000055الإسرائيلياتمنعطئةابنموقف-
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.....الِإسرائيليةالقروياتمنالقرطبيموقف-

.....الِإسرائيليةالرواياتمنحئانأَبيموقف-

.................الخامسالفصلخلاصة

056

957

الثالث()الباب

عندوخصائصهالتفسيراتجاهات

DAYالأندلسيينالمفسرين

0000000،98الأندلسفيالتفسيراتجاهات:الأولالفصل

0000000000000000000000195السلفنيالاتجاه

0000000000000000000000406اللغويالاتجاه

0000000000000000000000617الفقهيالاتجاه

...............الِإشاريأوالرمزيالاتجاه

000000000000000000000651الاعتزاليالاتجاه

671الأندلسيينالمفسرينعندالتفسيرخصائص:الثانيالفصل

17المفسرينمنبغيرهمالأندلسيينالمفسرينتأثرأولاً:

000000000000000000000002IVالعربيابن.

00000000000000000000000068عطيَّةابن+

0000000000000000000000000196القرطبى+ص

صز*-أَ!ص
7.به!.عولربربخرصبىِفىءرآإ،؟بحِبرجمش-ا.حئانبو"

000000000000000716التفسيرفيالاستقلاليةثانياً:

الرابع()البابص

971المفسرينوبينالأندلسيينالمفسرينبينمقارنة

للتفسيرالعلميةوالقيمةالمشرقيين

الأندلسني
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وبينالأندلسيينالمفسرينبينالمقارنة:الأولالفصل

والموضوعاتالمناهجفيالمشرقيينالمفسرين

..................المناهجفيالمقارنة"

................الموضوعاتفيالمقارنة"

........بالماثورالتفسيرفي:الأولالموضوع*

............القراءاتفي:الثانيالموضوع+

اللغةفي:الئالثالموضوع

.........ةالِإسرائيلياتفي:الرابعالموضوع"

....الأندلسفيللتفسيرالعلميةالقيمة:الثانيالفصل

العلميةبالمكانةالتراجموأصحابالمؤرخينشهادات8

.................الأندلسيينللمفسرين

الأندلسيينبالمفسرينتأثرواالذينالمفسريناشهر.

...الشهير!بالجملالعجيليعمربنسليماناولاً:

..................الشوكانيالِإمام:ثانياً

.....................ةالقاسمي:ثالثأ

.....................الشنقيطىِ:رابعاً

.....................كثيرابن:خامساً

حيانأبيتلميذ-النحويالدينتاجسادساً:

.......الدينشهاببنمحمدبنأحمدسابعاً:

.......................الألوسي:ثامناً،

....................،.......الخاتمة

...................والمراجعالمصادرفهرس

.......................الموضوعاتفهرس
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